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O futuro da
propaganda em
quatro capítulos,
por Rafael Sampaio
ABEP aponta
tendências
em pesquisa
de mercado,
opinião e
mídia

PESQUISA DE MÍDIA:
LINHA DIRETA COM OS
HÁBITOS DOS CONSUMIDORES.

EDITORIAL

o Passado diZ de
onde viemos mas nÃo
Para onde vamos

m

udanças, transformações, evolução, inovação
– as palavras se alternam na tentativa de definir não apenas o momento mas indicar algum futuro
para a atividade publicitária. É sabido que a tecnologia vai facilitar o acesso a ferramentas mais modernas, mais rápidas e porque não dizer, mais confiáveis. Contudo as facilidades da vida moderna têm
impacto nos processos que nascem a partir de nós e
das empresas e envolvem e afetam os negócios e a vida de toda a comunidade. Porque a tecnologia não
consegue separar nossa interligação, o intercâmbio
e relação que existe entre todos que compartilham
a vivência em um mesmo país, uma mesma empresa, um mesmo setor da economia, um mesmo pensamento empresarial.
A CENP em Revista deste trimestre tenta explicar
as transformações do tempo moderno no comportamento das pessoas e das empresas e que conferem à
Pesquisa de Mídia ainda mais relevância. A mesa redonda realizada com representantes de institutos de
pesquisas com estudos credenciados pelo CENP passeou pelas ferramentas disponíveis e do treinamento
que é feito com os profissionais de Agências, Veículos
e Anunciantes para que tenham total domínio das informações. Para que usem com propriedade as informações e gerem ainda mais resultados e diferenciais
para o que se anuncia por meio dos planos de mídia.

Caio Barsotti

Esta edição também traz o primeiro artigo de uma
série de quatro textos escritos por Rafael Sampaio,
que com uma experiência de três décadas no setor,
discutirá se o modelo brasileiro de propaganda seria
a melhor solução para a gestão da comunicação em
situações de mercados hipercompetitivos e dominados pelos consumidores, como o atual.
A propósito das realizações do Festival de Cannes
e do SXSW, elaboramos matéria sobre o significado
do sucesso e da experiência que os Festivais exercem
no mercado da comunicação e como isso impacta os
negócios e abre janelas para horizontes comuns de
criatividade.
O Congresso da ABEP, que reuniu profissionais do
mercado de pesquisa de mídia e opinião também está
reportado nesta edição, com reflexões interessantes
de membros do Comitê Técnico de Mídia do CENP
que dele participaram.
Enfim, apresentamos mais uma edição, esperamos,
de conteúdo útil para seus negócios, disponível em
plataforma digital para facilitar também o compartilhamento de informações e desejamos que de modo
consistente, possamos ampliar as visões sobre a propaganda e que as matérias preparadas com apurado
cuidado e assertividade sejam um incentivo às melhores práticas e à transparência das relações comerciais
entre todos os agentes deste mercado.
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CENP
ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS

ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONVENIADAS

MISSÃO
O CENP, como entidade de ética
comercial, se dedica a fomentar a
livre e leal concorrência auxiliando
na compreensão e incentivando a
conformidade (compliance) às normas legais e de autorregulação, pi-

lares do modelo brasileiro de negócios da publicidade. Historicamente
fundado nas melhores práticas, promove ambiente ético, seguro, transparente, sustentável e de elevado
padrão de qualidade, por meio do

VISÃO
Ser reconhecido como um centro de informações e referência
sobre as melhores práticas de relacionamento comercial e fórum
permanente de governança e de

convívio respeitoso e participativo
dos agentes econômicos em seus
organismos, considerados fóruns
permanentes para atualização das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária e solução de conﬂitos éticos.

VALORES
solução de conﬂitos éticos para
Anunciantes, Agências e Veículos
com base nas Normas-Padrão da
Atividade Publicitária, sempre respeitando a lei.

• Ética
• Transparência
• Harmonia

HISTÓRICO
O CENP, Conselho Executivo das
Normas-Padrão, foi constituído em
16 de dezembro de 1998 por meio
de uma livre convenção entre as entidades representativas dos principais agentes econômicos do mercado publicitário brasileiro. Assinaram
e se comprometeram com princípios
defendidos pelo CENP Anunciantes,
Agências de Publicidade e Veículos
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de Comunicação, por meio de suas
entidades. Elas partilham a crença de
que a atividade publicitária é fundamental para garantir a competição e
a evolução entre empresas, marcas,
produtos e serviços.
Ao CENP, constituído como uma
associação civil sem fins lucrativos,
foi delegada a responsabilidade pela condução da autorregulação das

relações ético-comerciais entre os
agentes econômicos do mercado,
cujos fundamentos estão reunidos
nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, e também o fomento das
melhores práticas, incentivando a
concorrência por melhor eficiência e
qualidade, devendo para tanto zelar
pela observância das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária.

ATUAÇÃO
PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica
O CENP certifica a qualificação técnica das agências de publicidade, assegurando que elas tenham estrutura física e de pessoal compatível com
o mercado no qual atuam, inclusive
quanto ao uso competente de pesquisa de mídia.
BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para
comprovação pública, das listas de
preços dos Veículos de Comunicação,
instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade.
Credenciamento de Serviços de
Fornecedores de Informações de Mídia
O CENP credencia os serviços de informações de mídia oferecidos por
empresas especializadas.
Credenciamento de Serviços de
Verificação de Circulação
O CENP credencia também institutos e empresas deste segmento,
proporcionando mais transparência
para o mercado e segurança nos investimentos publicitários.
Fórum de Discussões Técnicas e
Comerciais
O CENP é um fórum permanentemente aberto para discussões desta natureza e outras, de fomento do
mercado publicitário, em proveito
de Anunciantes, Agências e Veículos.
Veja mais informações sobre estes e
outros serviços oferecidos pelo CENP
no site www.cenp.com.br

CONSELHO EXECUTIVO

ABA - Afonso Champi Jr., Patrick Sabatier, Sandra Martinelli e Sérgio
Pompilío (titulares); Cláudia Furini, Luís Fernando Maia Nery, Neucina
Tropardi e Sandra Peres (suplentes). ABAP - Antônio Luiz de Freitas,
Luiz Lara e Marcelo Passos (titulares); Júlio Anguita, Rafael Sampaio e
Roberto Mesquita (suplentes). ABERT - Carlos Rubens do Santos Doné,
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Justus Fischer, Paulo Machado de Carvalho Neto, Renato Thomaz Pereira
e Rodrigo Neves (suplentes). ABTA - Gilberto Corazza e Herbert Zeizer
(titulares); Fred Müller e Roberto Nascimento (suplentes). ANER - Rogério
Gabriel Comprido e Wilma Conceição Montilha (titulares); Ernani Paciornik
e José Roberto Maluf (suplentes). ANJ - Antônio Carlos de Moura e Felipe
Gorón (titulares); Ênio Vergeiro e Ricardo Pedreira (suplentes). CENTRAL DE
OUTDOOR - Luiz Roberto F. Valente Filho e Raul Nogueira Filho (titulares);
Hallisson Tadeu Pontarola, Marcelo Marcondes de Moura (suplentes).
FENAPRO - Rino Ferrari Filho, Saint’ Clair de Vasconcelos e Vera Rocha
(titulares); César Augusto Ferreira Paim, Clovis Speroni e Ricardo Nabhan
de Barros (suplentes). ABMOOH - Angelo de Sá Junior (titular); Ubiratan
Macedo (suplente). IAB BRASIL - Rafael Davini (titular); Cristiane Camargo
(suplente). FENAPEX - Teresinha Moraes Abreu (titular); João Alves da Silva
(suplente).

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES

Hiran Castello Branco, Renato Lóes, Cícero J. de Azevedo Neto,
Herbert Zeizer e Edson Shinohara.

CONSELHO DE ÉTICA – CONSELHEIROS

ABA - Afonso Champi Jr. e Edson Shinohara. ABAP - Antônio Fadiga,
Agnelo Pacheco, Geraldo Alonso Filho, Hiran Castello Branco, Ivan
Marques, João Augusto M. Valente, José Henrique Borghi, Luiz Celso de
Piratininga Jr., Luiz Sales, Paulo César Queiroz, Renato Arantes Loes e
Severino Cavalcanti Queiroz Filho. ABMOOH - Eduardo Alvarenga, Geraldo
Leite, Mônica Lamas, Violeta Noya e Ubiratan Macedo. ABTA - Arnaldo
Rosa, Carlos Eduardo Freire Coelho, Cecília Moraes, Elizângela Mariani,
Gilberto Corazza, Herbert Zeizer, Marcello Zeni, Marcelo Oréfice, Roberta
Kotait e Sandor Romanelli. ABERT - Acácio Costa, Cícero J. de Azevedo
Neto, Cristiano Lobato Flores, Elian Trabulsi, Hilton Madeira, José Ernesto
Freitas de Camargo, Luiz Fernando Constantino, Luiz Nicolaewsky, Luiz
Ricardo Montenegro, Marina de Lima Draib, Paulo César Rodrigues, Renato
Thomaz Pereira e Sérgio Sitchin. ANER - Adrian Lualdi, André Frascá,
Francisco Cathoud, Isabel Povineli, Jacques Ricardo, Kleber Beloto, Márcio
Maffei, Nelson Massini Junior, Silvino Brasolotto Jr., Ricardo Kowarick,
Ricardo Packness e Tallis Arruda. ANJ - Cintia Marques, Eduardo da Silva
Porto Filho, Enrico Giannelli, José Eduardo Santini, Marcelo Benez, Mário
Rigon, Marcos Nogueira de Sá, Paulo Tonet Camargo, Ricardo Visconde,
Ronie Miranda Pires, Ruy Mendonça e Selma Souto. CENTRAL DE OUTDOOR
- Elon Bragança, Luiz Roberto Valente Filho, Marcelo Santos, Rafael Picone
Filho e Valério Junkes. FENAPRO - Ana Celina Bueno, André Lacerda,
Antonio Calil Cury, Antonio Lino Pinto, Domingos Logullo, Eduardo
Crivellente Neto, Fernando Manhães, Gláucio Binder, José Maria Vargas
de Araújo, Luiz Gonzaga Rodrigues Jr., Oswaldo Mendes Filho e Roberto
Tourinho. IAB BRASIL - Marcelo Lobianco. FENAPEX - João Alves da Silva,
Luiz Fernando Rodovalho, Teresinha Moraes Abreu e Wilson Nogueira.
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Presidente: Caio Barsotti;
1º vice-presidente: Luiz Lara;
2º vice-presidente: Marcello D’Angelo;
3º vice-presidente: Fred Müller;
Diretores: Carlos Rubens Doné, Cesar Augusto F. Paim e Ênio Vergeiro.
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PLATAFORMAS

todas as PLataFormas
da cenP em revista
Editada há mais de dez anos, a CENP em Revista promove,
valoriza e preserva as boas práticas comerciais no mercado
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de
Comunicação de todo o Brasil.
No tablet ou SmartpHoNe
As edições completas da CENP em Revista
estão disponíveis para download gratuito nos dois
principais sistemas operacionais para aparelhos
móveis, Apple/IOS e Android.
Para baixar a revista no seu tablet ou
smartphone com sistema operacional
Android: acesse o Google Play, toque no ícone
“Lupa” e busque por CENP em Revista no
campo “Pesquisar no Google”. Quando o ícone
da revista aparecer na tela, clique em “Instalar” e
em “Aceitar” para concluir a instalação. Feito isso,
basta clicar em “Abrir”.
Para baixar no seu Ipad
ou iPhone com sistema
operacional Apple/IOS:
acesse a App Store ou a loja
dentro da Banca (Newsland).
Em “Pesquisa”, busque
por CENP em Revista.
A seguir, toque
para instalar a
revista em sua
banca e ter acesso
à edição digital
da publicação.

CeNp em reviSta
É uma publicação
trimestral, com 12.000
exemplares de tiragem auditada
pelo IVC, que traz reportagens
e artigos assinados por líderes
da atividade, destacando a
importância das NormasPadrão da Atividade
Publicitária e
do CENP

Na iNterNet
Todas as edições da CENP em Revista, desde
o número 1, estão disponíveis no site do CENP,
no endereço:
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/
O download é livre e gratuito.
Você também encontra no site do CENP
(www.cenp.com.br) todos os documentos
relevantes da autorregulação publicitária, alguns
deles em inglês e espanhol.
No site da entidade, procure a aba CENP na
mídia e clique em CENP em revista. Preencha o
cadastro e aguarde um e-mail de confirmação
para acessar com login e senha. O cadastro é
realizado apenas uma vez.

Se for anunciante, clique em:
http://www.cenp.com.br/anunciante.php
Se for agência, em:
http://www.cenp.com.br/agencia.php
Se for veículo, em:
http://www.cenp.com.br/veiculo.php

PARA CONTINUAR RECEBENDO A VERSÃO IMPRESSA DA CENP EM REVISTA É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ
MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS ENVIANDO MENSAGEM PARA – info@cenp.com.br
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Não se
atravessam
momeNtos
difíceis
sem atitudes
ousadas.
Por isso,
o GruPo
record
vai maNter
sua tabela
de Preços
coNGelada.*
*Tabela de preços NET.

Contribuir para que o Brasil
retome seu crescimento
depende de cada um de nós.
O GrupO rECOrd faz sua
parte mantendo sua tabela
de preços congelada até
31/3/2017.* Acreditamos que
só se enfrentam dificuldades
desse tamanho tomando
atitudes ousadas como essa.

CENP

certiFicado eLetrÔnico:
aGiLidade com transParÊncia
e seGurança
Emissão eletrônica do Certificado de Qualificação Técnica
elimina a burocracia e segue facilitando as rotinas

N

o último mês de abril completou-se um ano de implantação do sistema eletrônico
de impressão do Certificado de Qualificação Técnica emitido pelo CENP
às agências de propaganda de todo o
Brasil. Após um ano de implementação do mecanismo, o entendimento é
de que o Certificado Eletrônico é uma
ferramenta que elimina a burocracia
e oferece transparência ao mercado
permitindo o acesso rápido a informação de quais Agências são e estão
certificadas, além de transmitir segurança jurídica ao documento, evitando a apresentação de Certificados que
não estejam vigorando. O documento que pode ser emitido diretamente
no site www.cenp.com.br, tem validade de 90 dias e pode ser impresso várias vezes e para diferentes usos, como comprovação para participação
em licitações em atendimento de contas públicas, atendendo solicitação de
cliente privado, apresentação aos veículos de comunicação para efeitos do
desconto-padrão, etc.
É importante diferenciar a validade do impresso do prazo para revalidação do certificado, ou seja, o documento impresso tem validade de 90
10 - CENP Em rEvista - Junho, 2016

dias, sendo que o prazo para revalidação do certificado permanece de 1 a 5
anos, conforme critério expresso nas
Normas de Habilitação e Certificação,
disponível no site. A vigência do certificado está sempre condicionada a
manutenção dos compromissos técnicos assumidos pela agência no processo de certificação.
O Certificado é um indicador de
qualificação técnica, o que significa
dizer que as agências certificadas que

aderem as Normas-Padrão da Atividade Publicitária e se comprometem
a atuar com ética e respeito às melhores práticas, obtém um selo de qualificação reconhecido pelo mercado.
A certificação garante ainda o acesso gratuito ao banco de pesquisa de
mídia às Agências do grupo 6 e 7, que
contam com informações de mídia
oferecidas por fornecedores e institutos de pesquisa, cujos estudos estão
credenciados pelo CENP, promoven-

paSSo a paSSo
emissão do certiﬁcado de qualiﬁcação técnica eletrônico
1. Entre no site do CENP, www.cenp.com.br e clique no botão Agência.
2. Clique no Box de Informativo do Certificado Eletrônico.
3. Na tela de acesso ao Certificado Eletrônico devem ser inseridos os
números do CNPJ da agência ou do certificado fornecido às Agências no
momento da certificação ou revalidação.
4. Na parte inferior do texto informativo, “clique aqui”.
5. Pronto, seu certificado pode ser impresso.
validação do Certiﬁcado de qualiﬁcação técnica eletrônica
1. Digite o CNPJ e o Código de Controle do Certificado, que se encontra abaixo da imagem das entidades fundadoras;
2. Ao clicar em pesquisar, um box de confirmação informará a validação do Certificado Eletrônico.

do maior competitividade também
às agências de menor porte, além de
contribuir com o empreendedorismo. A posse da certificação também
garante acesso à orientação jurídica e de natureza técnico-profissional
às Agências certificadas, relativas às
Normas-Padrão, e permite também
o acesso ao banco único de listas de
preços – BUP.
Lembrando que a cada impressão
do Certificado Eletrônico, o sistema gera um código de controle, cuja
função é confirmar a validade e veracidade do documento, que disponibilizado eletronicamente constitui
comprovação da certificação técnica.
Claro que para o bom funcionamento do sistema é preciso estar com

informações cadastrais sempre atualizadas e isso é responsabilidade das
agências que se relacionam com a entidade. Através de e-mail ou telefone
é possível tirar dúvidas e aproveitar

as facilidades da impressão do certificado.
www.cenp.com.br

@

CENP

Banco Único de Listas de
Preços cresce e contribui com
credibilidade dos veículos
Mais veículos de comunicação depositam Listas de Preços no BUP

C

riado com o objetivo de estimular as melhores práticas
comerciais e ampliar a transparência nas relações comerciais, o
BUP também colabora com a atuação de representantes comerciais que
devem praticar os mesmos valores expressos na Lista de Preços única e pública de cada Veículo que representa.
Vale sempre lembrar que o artigo
14 do decreto 57.690/66, que regulamentou a lei 4680/65, ampara o BUP
– Banco Único de Listas de Preços.
O BUP é um sistema online utilizado pelos Veículos de Comunicação
associados ao CENP para depositar
suas Listas de Preços. A medida, além
de contribuir com a credibilidade dos
veículos, ainda favorece as instâncias
de controle das agências de publicidade certificadas, dos anunciantes públicos conveniados e anunciantes privados associados ao CENP, de todo o
Brasil, na medida em que através da
internet conseguem acesso rápido às
informações dos veículos com as listas depositadas.
Cada veículo tem acesso única e exclusivamente ao seu próprio espaço
para realizar o depósito de sua lista e
atualizações. A validade das listas de
preços é definida pelo próprio veículo
que a deposita em formato PDF, sen12 - CENP em revista - Junho, 2016

do os únicos responsáveis por manter
as Listas atualizadas.
Através de programas de estímulo
realizados pelo CENP junto aos veículos de todo o Brasil as listas disponíveis
contemplam veículos de comunicação
de diferentes localidades, abrangência,
plataforma e periodicidade.
Por exemplo, é possível encontrar
informações desde uma grande rede
de televisão aberta, como TV Record
ou SBT, um jornal de penetração nacional como O Estado de S. Paulo ou
um jornal regional como a Gazeta da
Mooca ou mesmo de uma revista de
cultura contemporânea baseada em
São Paulo, publicada em versões im-

pressa e digital, a Cat Magazine, com
tiragem de mil exemplares e periodicidade semestral.
Segundo Oscar Mattos, gestor do
CENP responsável pelo BUP e pelo relacionamento com os veículos
de comunicação, o serviço que visa transparência e aperfeiçoamento
do processo de compra de mídia por
anunciantes e agentes públicos só é
possível graças ao entendimento do
mercado sobre a divulgação de suas informações de forma igualitária.
“Se num primeiro momento tivemos de estimular os diferentes veículos a participarem do BUP, hoje o
sistema é procurado por veículos de

quem e como participar

• Participam todos os veículos de comunicação associados ao CENP.
• Quem ainda não for associado pode solicitar associação preenchendo e imprimindo no site da entidade o Formulário Cadastral e a Solicitação de Ingresso ao Quadro Associativo. Este documento deve ser assinado por seu representante legal, e o interessado deve encaminhar ao
CENP os seguintes documentos:
1) Cópia do Contrato ou Estatuto Social contendo a constituição da empresa e eventuais alterações contratuais;
2) Comprovante de registro do CNPJ;
3) Cópia de documento delegando poderes ao seu Representante Legal.
• Os veículos poderão informar o número BUP-CENP em sua comunicação e será garantia de validade da lista de preços publicada.

diferentes regiões e formatos, que entenderam que manter suas listas de
preços públicas é um diferencial de
transparência em sua relação com
os anunciantes e as agências”, afirma.
Vale lembrar que o BUP mostrase mais eficiente quanto mais os veículos associados ao CENP depositem suas listas de preços individuais
e autônomas. Lembrando que a entidade não tem ingerência alguma
sobre os valores, políticas comerciais ou informações constantes das
Listas de Preços depositadas no sistema e que um Veículo não tem
acesso por meio do BUP a quaisquer
dados dos outros Veículos.

como FUNCIONA

• O BUP é um sistema on line utilizado por Veículos de Comunicação
associados ao CENP. Todos os cuidados foram tomados para garantir que
o responsável que faz o cadastramento da Lista de Preços de um veículo
seja identificado e confirmado como seu representante.
• Cada Veículo de Comunicação tem acesso exclusivamente ao seu espaço para realizar o depósito e atualizações; ou seja, não tem acesso às
Listas de Preços dos demais veículos que utilizem o sistema.
• A validade das Listas de Preços será definida pelos próprios veículos
de comunicação, que a depositarão no sistema sempre no formato PDF,
sendo os responsáveis únicos para que a lista de preços de publicidade
em vigor seja sempre a que está depositada para consulta.
• As agências de publicidade certificadas, anunciantes públicos cadastrados e anunciantes privados associados do CENP poderão consultar as
Listas de Preços dos Veículos de Comunicação individualmente, por meio
de senha, no site http://bup.cenp.com.br

RECOMENDAÇÕES DO 5º CONGRESSO

A iniciativa do CENP dá forma também a uma das resoluções aprovadas no 5º Congresso da Indústria da Comunicação, realizado em Maio de 2012 em São Paulo e
que reuniu o mercado em torno de reflexões sobre os
negócios, a liberdade de expressão e de informação comercial. E o BUP foi eleito como uma das cinco prioridades do Comitê de Continuidade e Implantação, criado pela ABAP – Associação Brasileira das Agências de
Publicidade, para empreender as propostas aprovadas
no 5º Congresso.
Entre as muitas recomendações constantes nos anais
do 5º Congresso da Indústria da Comunicação, que você
pode acompanhar aqui http://www.abapnacional.com.
br/pdfs/vcongresso.pdf, o comitê que tratou das “As novas tecnologias e as novas fronteiras da mídia” sugere na
página 157 o seguinte:
b. A recomendação formal de associação ao CENP de
empresas de tecnologia que operam no mercado na venda de espaços publicitários, independente de origem ou
forma de atuação. Além disso, é importante ressaltar que
a legislação que trata da publicidade é norma nascida das
práticas comerciais do setor, pelas quais as negociações
de valor na veiculação de publicidade devem tomar co-

mo base os preços livremente fixados pelos veículos de
comunicação para a venda de espaço e tempo para a veiculação da publicidade. Porém há, infelizmente, registro de práticas não ortodoxas no mercado, com veículos
atuando com listas de preços diferenciadas, o que prejudica, especialmente, o anunciante público. Para eliminar
a duplicidade e trazer mais transparência para a negociação de valores, incentivando as boas práticas comerciais
e o pagamento do valor justo pelo espaço/ tempo negociado, a Comissão recomenda:
c. A criação, junto ao CENP, de um sistema de depósito de Listas de Preços de Veículos de Comunicação.
Com isso será possível assegurar o cumprimento do disposto no art. 14 do Decreto nº 57.690, de 1º de fevereiro
de 1966, que aprovou o Regulamento para a Execução da
Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, que trata da atividade publicitária no País, assegurando a existência de Lista
Única para negociação de valores de veiculação para todo o mercado publicitário. Recomendamos ainda que o
acesso ao depósito seja assegurado a anunciantes e agências interessadas, assim como seja fonte de comprovação
do cumprimento de dispositivo legal de proteção à livre
negociação e às boas práticas comerciais na publicidade.
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INFORMAÇÃO É ESSENCIAL
Consumir e disseminar conteúdo da CENP EM REVISTA, com
matérias estimulando melhores práticas e compliance ajuda a
fortalecer todo o mercado.

N

ão é de hoje que o conteúdo da CENP em Revista está disponível em plataforma
digital facilitando o acesso de todo o
mercado da comunicação a matérias
que, desejamos, sejam consistentes,
com visões aprofundadas e incentive as melhores práticas e a transparência nas relações comerciais entre as Agências, os Anunciantes e os
Veículos.
Embora a tiragem impressa tenha
distribuição nacional e chegue até
os destinos mais remotos aonde haja uma agência certificada, é inegável a democratização que a distribuição digital oferece, não só em relação
ao lugar como também aos horários
preferidos, ao device escolhido e temas de interesse uma vez que na versão digital é possível escolher diretamente a matéria desejada.
Visando conhecer e saber exatamente a abrangência de leitores da
CENP em Revista em sua versão digital, desde o mês de maio passado é
necessário que o leitor faça um simples e breve cadastro para acessar a
edição. Ou seja, se antes o usuário
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entrava no site ou o aplicativo e apenas lia a revista em pdf no computador, tablet ou smartphone, agora
ao acessar o site da entidade é necessário que seja preenchido uma única vez, um cadastro que vai gerar login e senha para todos os próximos
acessos.
Através do aplicativo CENP em
Revista também é possível não só o
acesso às matérias como também
aos recursos interativos que estão
sendo introduzidos na nova versão como vídeo, galeria de imagens,
podcast de entrevistas, links internos e externos com redes sociais que
garantem total interatividade tanto
com os textos como com a publicidade da revista.

CURTA, COMENTE E
COMPARTILHE
O CENP, como entidade de ética
comercial, que se dedica a fomentar a livre e leal concorrência, auxiliando na compreensão e incentivando a conformidade às normas legais
incentiva que mais leitores tenham

acesso ao conteúdo da publicação
que é preparada com assertividade, pertinência e buscando se aprofundar em questões relevantes para
o mercado.
A publicação trimestral CENP em
Revista também é um informativo
importante sobre as iniciativas da entidade, os serviços prestados ao mercado, como funcionam seus organismos como o Comitê Técnico de
Mídia, o BUP, a Certificação. Enfim,
defendendo valores de ética, transparência e harmonia em um mercado
que se transforma na velocidade alucinada da tecnologia e das novas possibilidades de plataformas e meios de
comunicação. Nesse sentido, quanto
mais leitores, mais profissionais preparados, capacitados e bem informados sobre os negócios, as tendências
e as regras do jogo.
Uma iniciativa que visa dar voz e
visibilidade à autorregulação e aos
pilares modernos do modelo brasileiro do negócio da publicidade, a
plataforma digital da CENP em Revista, assim como a versão impressa também conta com os serviços

www.cenp.com.br
Ano 11 / nº 44 - Setembro / 2015

www.cenp.com.br
Ano 12 / nº 45 - Dezembro / 2015

MERCADO PUBLICITÁRIO
USA TALENTO PARA CRIAR
OPORTUNIDADES E ENFRENTAR
OS DESAFIOS DO MOMENTO

www.cenp.com.br
Ano 11 / nº 43 - Junho / 2015

ESSA é A hORA DE INvESTIR
OS CINCO ANOS DO
INSTITUTO
PALAvRA ABERTA

A COMPRA PROGRAMÁTICA
E O MODELO BRASILEIRO
DE PUBLICIDADE

O MUNDO COMO
NUNCA VIMOS

O ATENDIMENTO
NA ERA MULTIPLATAFORMA

As transformações no
comportamento das pessoas
confere à Pesquisa de Mídia
ainda mais relevância
MAIS ENTIDADES
PROFISSIONAIS
ADEREM AO CENP

de verificação de audiência do IVC
– Instituto Verificador de Comunicação.
A versão digital traz ainda em seu
bojo a questão da sustentabilidade
em relação ao papel, dependendo do
local também contribui para a desconcentração e a multiplicação do
conhecimento na medida em que é

EbAP MOSTRA
A FORçA DA MíDIA
DE MASSA

AS BASES JURÍDICAS
E DE AUTORREGULAÇÃO
DA PUBLICIDADE

Características e desafios do profissional de agência que
assessora o anunciante na gestão de marcas e comunicação
MÍDIA DIgITAL
continua
reflexão sobre
este assunto

PIRATARIA E FRAUDE
EM NÚMEROS DO
UNIVERSO DIGITAL

possível compartilhar e promover o
conteúdo não só com as redes sociais
como também através de email ou
whatsApp com os amigos, colaboradores ou outros profissionais.
Leia, curta, compartilhe, dê uma
assinatura da CENP em Revista de
presente. É grátis, digital e você ainda promove um conteúdo rico em

CONsELhO DE ÉTICA
conciliar,
mediar e arbitrar
conflitos

PUbLICIDADE
O impacto da
refação na eficiência
da comunicação

boa e relevante informação para todos os agentes do mercado publicitário através de uma plataforma moderna e verificada.

www.cenp.com.br
www.ivcbrasil.org.br

@

Para acessar as edições virtuais:
• As edições completas da CENP em Revista estão disponíveis para download gratuito nos dois principais sistemas operacionais para aparelhos móveis, Apple/IOS
e Android.
• Para baixar a revista no seu tablet ou smartphone com sistema operacional Android: acesse o Google
Play, toque no ícone “Lupa” e busque por CENP em Revista no campo “Pesquisar no Google”. Quando o ícone da revista aparecer na tela, clique em “Instalar” e
em “Aceitar” para concluir a instalação.
• Feito isso, basta clicar em “Abrir”. Para baixar no

seu iPad ou iPhone com sistema operacional Apple/IOS:
acesse a App Store ou a Loja dentro da Banca (Newstand). Em “Pesquisa”, busque por CENP em Revista.
• A seguir, toque para instalar a revista em sua banca
e ter acesso à edição digital da publicação”.
• No site da entidade, procure a aba Cenp na Mídia
e clique em CENP em Revista. Preencha o cadastro e
aguarde um email de confirmação para acessar com
login e senha. O cadastro é realizado apenas uma vez
mas todas as vezes que acessar a página deverá entrar
com seus dados de login e senha.
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MERCADO

TRANSFORMAÇÕES
7ª edição do Congresso da ABEP apontou tendências de Pesquisas
de Mercado, Opinião e Mídia

O

mercado de Pesquisa esteve reunido em São Paulo durante a 7ª edição do
Congresso Brasileiro de Pesquisa de
Mercado, Opinião e Mídia promovido pela ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, entidade profissional aderente ao CENP.
Maior encontro do setor, promovido a cada dois anos, o Congresso nesta edição desenvolveu o tema “Transformações: o que moverá o mundo
na próxima década?” e reuniu pensadores nacionais e internacionais
para refletir sobre a pesquisa no Brasil e no mundo, ampliando a visão do
negócio através de palestras do historiador e filósofo da Unicamp Leandro Karnal e dos antropólogos Chiara
Vascotto, especializada em comportamento de consumo das famílias e
Roberto DaMatta, professor do departamento de Ciências Sociais da
PUC-RJ. Profissionais de outros setores da economia se juntaram aos pesquisadores e mídias na apresentação
de estudos recentes e tendências e puderam fazer networking estimulados
pelos verbos “Questionar, Entender,
Transformar e Prosseguir” que nortearam o evento.
O CENP esteve representado no
Congresso através de profissionais
membros do CTM - Comitê Técni-
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co de Mídia, que conta com o apoio
da ABEP na análise técnica dos pedidos de credenciamento dos estudos
de pesquisa de mídia pelos institutos.

Estes desafios são
essenciais para
evoluirmos nas
discussões de
pesquisa de mídia,
principalmente
mídia digital que
nos leva a refletir
sobre conceitos de
target, amostragem e
representatividade
Patrícia Garrido, gerente de Pesquisa de Mercado de Analytics da
AOL Brasil, e membro do CTM do
CENP, por exemplo, gostou de ver
uma postura crítica e construtiva sobre os desafios da pesquisa em adequar metodologias e rigor técnicos
às demandas atuais. Desde uma aná-

lise sobre as diferenças em respostas
obtidas via computadores PC e mobile até o impacto de novas tendências e consumerismo no comportamento das pessoas. E afirmou “estes
desafios são essenciais para evoluirmos nas discussões de pesquisa de
mídia, principalmente mídia digital
que nos leva a refletir sobre conceitos
de target, amostragem e representatividade”.
Já Antonio Ricardo Ferreira, da Rede Globo, e também profissional participante do CTM, além das questões
técnicas exploradas nas apresentações e painéis, há o fator do net
working que tanto o Congresso da
ABEP como outros eventos corporativos proporcionam. “Hoje estou em
veículo mas já trabalhei em institutos
de pesquisa e vejo que todos nós ficamos cada um em seu quadrado trabalhando silenciosamente no atendimento de seus próprios clientes e
pouco olhamos para fora ou encontramos outros colegas”, afirmou, lembrando que oportunidades de contato com as pessoas do mesmo setor, as
conversas sobre temas inclusive fora
da grade do Congresso são oportunidades de ampliar horizontes.
Da mesma opinião é Vania Ferreira, gerente de pesquisa e planejamento da TV Record e também membro

do CTM do CENP. Para a profissional, o Congresso proporcionou uma
maneira quente de fortalecer as relações pessoais e apresentou um panorama com diferentes perspectivas na
medida em que levou profissionais
que não são do setor, como a economista Miriam Leitão e o filósofo Leandro Karnal a emitirem opiniões sobre o comportamento da sociedade e
o momento vivido pelo país.
“O profissional de pesquisa vive em
busca de dados, avaliações, estudos e
recursos de atualização. É importante ouvir a opinião de outros profissionais e também dialogar entre os
pares, isso ajuda a ter outras perspectivas. O Congresso da ABEP foi muito valioso, sempre acho que a gente
aprende algo novo quando conversa
e ouve os colegas”, declarou.
Para Duilio Novaes, presidente ABEP, um evento que conseguiu
reunir aproximadamente 500 profissionais e simpatizantes do setor, demonstra a importância do assunto,
pois são as empresas de pesquisa que
têm o desafio de medir, permanentemente, o pulso do mercado e de identificar o que vai na cabeça do consumidor. Duilio também destacou a
recente decisão da Pepsico que liberou os gestores das marcas a buscar
os fornecedores ideais para a execução de cada projeto. “Esse é um grande avanço. Ele serve de estimulo para
que outros clientes façam o mesmo”.
Já Zilda Knoploch, chairwoman
do Congresso, fez um balanço dos
avanços conquistados desde a virada do milênio até os dias de hoje nas
áreas da tecnologia, ciência e economia, mas não deixou de comentar as
recentes revelações provocadas pela

corrupção e os seus reflexos na sociedade. Ela lembrou que mesmo sem
saber quando essa crise vai acabar, o

Profissional de
pesquisa vive em
busca de dados,
avaliações, estudos
e recursos de
atualização. É
importante dialogar
entre os pares, isso
ajuda a ter outras
perspectivas
mercado de pesquisa deve estar preparado para projetar os novos tempos. A futurologia é um desafio que
devemos exercitar diariamente”.
Nesse sentido, os dois dias do Congresso trataram da revolução digital que vem aumentando o poder e o
protagonismo dos indivíduos no cenário de Consumo e da Opinião Pública, principalmente enfatizando a

perplexidade, as incertezas e indagações trazidas por agências e anunciantes. Para Duilio, é imprescindível
que os institutos sejam capazes de traduzir em ações o que é captado através do novo conjunto de metodologias hoje disponíveis, neste mundo
contemporâneo cada vez mais plural
e dissonante e, ao mesmo tempo, globalizado e tribal.
“Precisamos entender as transformações sociais locais e globais destes
primeiros 15 anos do novo milênio, o
que avançou no nosso campo de conhecimento, para poder traçar nosso caminho para as próximas décadas”, afirmou.
Para o historiador e filósofo Leandro Karnal, embora o Brasil ainda
seja um país jovem, há um envelhecimento em curso que sugere maiores investimentos para atender os novos entrantes na terceira idade e citou
exemplos de agências de viagens para esse público mais maduro, asilos
de luxo e escolas focadas em pessoas acima dos 60 anos. Ele também
lembrou que a oferta de informações por meio da internet não acaba
com o estudo sistemático e reflexivo.
“Por mais que existam informações
sobre doenças, procedimentos e meJunho, 2016 - CENP Em rEvista - 17
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dicamentos na internet, não brotam
médicos no Google”, brincou Karnal
com a plateia.
A jornalista Miriam Leitão, a partir de seu trabalho desenvolvido para o livro História do Futuro, disse
que o brasileiro continua prisioneiro
do imediatismo. “Ao fazer o primeiro gol, acha que já ganhou a Copa do
Mundo”. Ela enfatizou que precisamos identificar e valorizar as transformações. A atual crise, impulsionada pelos escândalos de corrupção,
deve ser encarada como uma cirurgia, que sangra e dói. Mas ela é um
grande aprendizado para as empresas, que precisam trabalhar dentro
de padrões realmente éticos e cientes
de que não há mais espaço para as informações ocultas. Tudo deve ser feito de maneira transparente.
Entre tantos outros nomes presentes ao evento, cabe destaque ao painel
de pesquisa de mídia que contou com
Paulo Rabello, diretor de Engenharia
do Entretenimento da Rede Globo,
Roberto Vasquez (Nielsen IBOPE),
Gabriel Gontijo (Facebook), Juliana
Sawaia (Kantar IBOPE Media), Cristina Saito (TNS) e a mediadora Débora Nitta (WMcCann) que puderam
fazer a plateia viajar nos avanços tecnológicos que estão mudando a forma dos veículos contarem histórias
para a audiência.
Para Rabello, da Globo, hoje o
produtor não controla mais o distribuidor da mensagem, permitindo que as plataformas para consumir conteúdo sejam de escolha do
próprio consumidor, contudo, é imprescindível que as emissoras trabalhem sobre três pilares: Inovação,
Talentos, Tecnologia.
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Já Roberto Vasquez afirmou que
para medir audiência hoje é preciso de muito mais investimento, mais
amostragem e muito mais esforço,
apesar de toda a tecnologia existente. O que parece um contrasenso, na
verdade, dá a medida do que a fragmentação de público e de meios complicou as leituras, os estudos e as parametrizações.

É imprescindível que
os institutos sejam
capazes de traduzir
em ações o que é
captado através
do novo conjunto
de metodologias
hoje disponíveis,
neste mundo
contemporâneo
cada vez mais plural
e dissonante e, ao
mesmo tempo,
globalizado e tribal
“A criatividade tem um papel definitivo no sucesso da comunicação
neste momento do mundo”, afirmou
Gabriel Gontijo, do Facebook, explicando que a atenção dos consumidores está nas histórias que estão sendo
compartilhadas e que a propaganda deve ser melhor do que este conteúdo para ser efetivamente “consu-

mida” e transformada em conteúdo.
No painel de Tendências, David
Krajicek, CCO da GfK, sugeriu uma
parceria cada vez mais sólida e permanente entre a empresa de pesquisa e os clientes na busca das informações e dos sinais emitidos pelos
consumidores. “Precisamos cruzar
as informações, desenvolver talentos,
encontrar profissionais com perfis diferentes, que tragam dados vivos, indispensáveis para o futuro das marcas
e dos clientes”, afirmou.
A antropóloga britânica Chiara
Vascotto, especialista em consumo,
disse que as pessoas, atualmente, em
razão da recessão que está presente
não só no Brasil, descobriram o prazer de gastar, sem abrir mão de economizar. Elas fazem questão tratar
bem o dinheiro. Não têm preguiça,
nem vergonha de pesquisar o preço
mais barato em diversos supermercados. “Elas querem fazer mais por
menos”, assinalou Chiara. Citando
um mantra que parece decorado e repetito à exaustão por todos os agentes
do mercado.
E afirmou: “O consumidor quer
viver com o necessário, sem exageros, abrindo mão do transporte público, por exemplo, para ir a pé para o
trabalho. Desta forma, eles economizam e praticam uma atividade física.
A mesma coisa acontece no consumo
compartilhado de estacionamento e
dos escritórios. Essa é nova realidade do consumidor que renovou o seu
relacionamento com a quantidade e
com a qualidade.”

www.abep.org
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MERCADO

JuLiana nunes É Primeira
muLHer a Presidir a
entidade de anunciantes

a

pesar de mostrar-se uma entidade em equilíbrio no total
de associados, sendo quase
50% de mulheres e homens, a ABA –
Associação Brasileira de Anunciantes, acaba de eleger como presidente
em toda sua história de meio século,
a primeira mulher. Juliana Nunes, VP
de Assuntos Corporativos, Sustentabilidade, RH e Compliance da Brasil
Kirin, assumiu como presidente na
gestão do biênio 2016/2018, enquanto o antigo presidente João Campos,
presidente da PepsiCo Brasil Alimentos, passa a presidência do Conselho
Superior da Associação.

Sua missão está em linha com uma
série de mudanças pelas quais vem
passando não só o mercado como
também a entidade. Ou seja, além
da criação do Grupo de Líderes, do
maior dinamismo dos comitês, da
nova sede da entidade e da ABAcademy, iniciativa que vai aproximar
e estabelecer parcerias com as principais universidades para promover
cursos nas áreas de Comunicação e
Marketing.
Juliana Nunes afirmou estar motivada por tudo que vem sendo feito pela gestão anterior e ainda mais
comprometida em oferecer respos-

tas aos jovens profissionais através
de um comitê voltado para a inovação. “Será nosso 10º comitê e terá como espelho esses jovens, que são conectados 24 horas por dia. Daremos
atenção também ao comportamento
do público de melhor idade. Acredito
que este comitê irá agregar importantes diferenciais ao conteúdo de nossas
atividades”, explicou. Sobre o CENP,
a nova presidente afirmou em entrevistas recente que tem uma ótima relação: “somos fundadores da entidade. Agência, Veículo e Anunciantes
têm interesses comuns então devemos harmonizar”.

centraL de outdoor eLeGe diretoria

m

ais uma entidade começa
o ano renovando sua diretoria. Desta vez é a Central de Outdoor, maior entidade da
atividade de mídia exterior no país,
que elegeu sua diretoria para o biênio 2016/2018, empossada em maio.
O empresário da exibidora VêMais
- de Jaraguá do Sul (SC) e Blumenau
(SC), Valério Junkes é quem comandará a entidade como Presidente Nacional, tendo Mauro Santos, da Bandeirantes Mídia Exterior, de Recife,
como Presidente do Conselho e Administração.
A cerimônia de posse que contou
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com grande adesão de profissionais
e dirigentes do setor foi marcada pela
emoção e a contundência dos discursos. Valério Junkes destacou a importância da continuidade ao trabalho
desenvolvido pelo ex-presidente Marcelo de Moura. “Meu principal objetivo é focar nos Associados e continuar
desenvolvendo e apoiando iniciativas que fortaleçam nossa representatividade perante o mercado. Além de
dar continuidade a importantes projetos iniciados na gestão anterior com
ações como a expansão do projeto
AtlasGeo, também vamos fazer uma
pesquisa com os nossos Associados

para alinhar nosso plano de trabalho
2016/2018 a fim de trabalhar na construção de novos projetos em benefício
do nosso meio. O CENP é um grande espelho para Central de Outdoor o
qual tem nos mostrado exemplos de
como podemos melhorar a Mídia Exterior com normas e regulamentação”.

CApa
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Profissionais dos fornecedores
com estudos credenciados pelo
CENP conversam sobre o status da
Pesquisa de Mídia no Brasil, abordam
questões sobre os treinamentos
promovidos em agências, a interação
com os clientes e como Agências,
Anunciantes e Veículos podem se
beneficiar ainda mais das métricas e
serviços disponíveis.

PESQUISA
DE
MÍDIA
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CApa

PESQUISA DE MÍDIA:
FRAGMENTAÇÃO
AUMENTA A
RELEVÂNCIA

N

ão é novidade que hoje estão disponíveis pesquisas
riquíssimas e assertivas sobre quase tudo que se faz em rádio,
televisão, cinema, outdoor, jornal e
revista, sem contar os estudos sobre
digital e mobile, apesar das transformações contundentes que acontecem quase num piscar de olhos.
Contudo, saber interpretar os números, ler as entrelinhas, apoiar
campanhas publicitárias em pesquisas de mídia bem estruturadas
e relevantes é uma tarefa de capacitação que precisa ser realizada em
conjunto, tanto pelas agências como
pelos institutos.
A mesa redonda promovida pelo
CENP para gerar esta matéria de capa baseou-se em uma conversa com
profissionais de fornecedores com
estudos credenciados pelo Comitê
Técnico de Mídia do CENP - CTM,
visando justamente refletir sobre o
nível de entendimento dos profissionais de mídia, sobre o estado da
arte dos estudos disponíveis, sobre
a responsabilidade dos anunciantes
em estimularem as agências a trabalharem apoiadas em pesquisas de
mídia, enfim, que os dados sejam
transparentes e as fontes fidedignas
e independentes.
O momento político e econômico
vivido pelo país impacta sobremaneira os comportamentos e faz dos
estudos instrumentos ainda mais
imprescindíveis para entender os
24 - CENP em revista - Junho, 2016

movimentos do consumidor e suas
relações com as marcas. Enquanto a
tecnologia proporcionou novas formas de distribuição da informação
e as mídias clássicas começaram a
se reconfigurar, o consumidor segue
sendo um nômade em busca de veículos e conteúdos relevantes e a pesquisa de mídia torna-se tão imprescindível para a comunicação como a
postura ética e a transparência para
os negócios de toda ordem.
No mar revolto das transformações no comportamento das pessoas a pesquisa de mídia pode apontar
caminhos nem sempre óbvios, outrossim, carregados de significados.
Para refletir sobre estas e outras questões, você acompanha a seguir a conversa entre Diego Pagura, do Ipsos
Connect, Dora Câmara, do Kantar
Ibope Media, Fabio Wajngarten, do
Controle da Concorrência, Gabriela
Rink, da PointLogic, Romeu Telma,
da Metamídia, e Pedro Silva do IVC.
CENP em Revista: A situação atual
da economia está afetando a compra de pesquisa de mídia?

Fábio Wajngarten - Controle
da ConcorrÊncia 
Sim. O momento econômico do
Brasil, afeta não só os institutos de
pesquisa como o sistema publicitário inteiro. De que forma? Os anunciantes, que são os preponderantes
do mercado enxugam as suas verbas. Recentemente vi uma declaração do presidente da Young & Rubincam, Roberto Justus, dizendo
que houve uma retração de 20%
a 30% dos investimentos quando
comparados com os anos anterio-

res. Essa redução está diretamente
relacionada aos investimentos em
pesquisa que forçam os institutos a
se reinventarem, a se redesenharem
para trabalhar num cenário mais enxuto. Eu falo por nós, a gente evita, e
manobra para que seja a última das
necessidades o corte humano. Mas
de toda a forma impacta severamente nas nossas receitas.

Diego Pagura – Ipsos 
Como argentino eu tenho um
certo histórico de crise. Num certo sentido, o Brasil também, e uma
coisa que a crise exige é que você
seja mais criativo nas soluções que
apresenta, não só no sentido da crise como no geral. Há uma pressão
muito forte sobre o retorno dos investimentos. De mostrar realmente se o que está se investindo foi investido da maneira mais eficiente.
Isso no Brasil, afeta um pouco mais
neste momento de crise econômica porque além de tudo, estamos
num momento de transformação
do universo de mídia, uma espécie de crise no mundo da mídia que
não afeta só o Brasil mas está afetando o mundo inteiro. Temos trabalhado em 4 pilares fundamentais
que são: a segurança da informação
e questões que estão envolvendo
compliance também; a substância
da informação, ou seja, a relevância dela no momento presente; a
velocidade também porque hoje
as coisas mudam muito rápido; e
também a simplicidade. Tudo porque não podemos responder a essa
complexidade também com soluções complexas. Temos de ter soluções simples.


Dora CÂmara – Kantar Ibope Midia 
Obviamente o cenário econômico afeta os institutos de pesquisa.
Eu que já estou há algum tempo em
pesquisa de mídia, normalmente
em épocas de crise é quando mais se
precisa de pesquisa de mídia. Porque as tomadas de decisão têm de
ser feitas para ser bem assertivas.
E eu nunca vi uma crise como esta. De verdade, a gente está vivendo um momento bastante intenso,
onde, cortar pesquisa dói na carne,
porque cortar colaborador é terrível e cortar pesquisa também é. Então o momento é bastante delicado,
mas ao mesmo tempo isso tem exigido que se revisite processos, que se
reveja custos, ou seja, o Brasil jamais
será o mesmo depois desta crise.

CENP em Revista – Estas mudanças todas e seus impactos estão refletidos nas pesquisas?

Dora 
Sim, você vê que os hábitos da população mudaram, a gente que está acompanhando diariamente isso,
percebe como o consumo dos meios
de comunicação também mudou
pois as pessoas estão menos na rua e
mais dentro de casa consumindo diversos meios. Então, muda o consumo da cesta de produtos dentro do
domicílio, tem várias coisas acontecendo.

Pedro Silva – IVC 
Toda a crise também tem ciclos,
este é um momento baixo, não sei
se vai piorar mais um pouco antes

de melhorar, mas a tendência é que
uma hora comece a melhorar. E nesses momentos é importante, como
o Fabio falou, deixar para cortar por
último os recursos humanos que é
um investimento mais difícil de você fazer, de treinar pessoas, porque
num certo momento isso vai começar a mudar e você precisa estar preparado para esse momento de retomada. Claro que sem deixar de
sobreviver até lá.

Romeu Telma - Metamídia 
Vale destacar nesse contexto econômico que você chamou aí à discussão,
que a crise não é somente econômica, é mais ampla. Nós temos uma crise política, uma crise de costumes...e
como isso está repercutindo em nosso plantel de clientes, é em mais compliance. Você agora está sendo instado a assinar um termo no qual você
garante que aquela pesquisa representa um público específico, coisa
que antes não acontecia. Isso no bojo dessa crise toda que tem várias facetas, é uma das consequências que a
gente está sentindo diretamente.
CENP em Revista - Para contribuir
com o desenvolvimento técnico e
profissional do mercado, o CENP
facilita o acesso das agências dos
grupos 6 e 7, aquelas com receita
operacional bruta até 500 mil reais,
aos estudos de mídia credenciados,
por meio do banco de informações
de mídia. Contudo é preciso que
as agências saibam utilizar o banco e saibam ler os estudos disponíveis ali. Os institutos acompanham,
treinam e ajudam as agências nessa tarefa?

Dora Câmara
Kantar Ibope Midia

Dora 
Posso dizer pelo lado do Ibope que
desenvolveu um sistema próprio para
o CENP que se chama ConsultaNet,
que está num servidor do Ibope onde as agências desses grupos podem
acessar as informações de uma forma gratuita e inclusive ter um treinamento online e acompanhar o passo
a passo de como utilizar aquela pesquisa. Obviamente, para as agências
de outros grupos a gente tem de dar
um treinamento diferenciado, mas é
importante oferecer não só a pesquisa de televisão, que é o caso da ConsultaNet, mas também oferecer dados de rádio, também tem condições
diferenciadas para outros estudos que
a gente oferece dentro do Ibope para incentivar essas agências menores.
Inclusive trabalhamos muito junto
com os Sinapros pelo Brasil afora, para tentar fazer esse trabalho de aproximação, para muni-los de informação, para torná-los fortes também. É
importante isso. Acho que faz parte
do nosso job.
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Pedro 
É muito difícil conseguir fazer essa parte de treinamento, de comunicação com os mídias das agências.
Temos feito também tutoriais, acho
que é importante para aproveitar o
tempo flexível e conseguir mais eficiência. Temos ido às grandes agências
para contar as novidades. Para usar a
ferramenta o tutorial é importante e
nós também temos feito alguns e já
funcionando – mas as novidades são
a parte mais complicada, essa é uma
coisa que nós ainda não conseguimos
resolver totalmente, é muito difícil.

Gabriela Rink – Pointlogic 
Acho que as agências recebem
tanta informação que muitas vezes
elas não conseguem disponibilizar o
tempo, no dia a dia, para poder absorver aquilo.

Fábio 
O enxugamento dos times leva a
uma redução do espaço na agenda
dos profissionais que lá estão. Então
pedir para que abram um espaço para que seja realizado um treinamento, ainda que vá favorecê-los, acaba
sendo uma tarefa inglória.

Pedro 
A reação das pessoas que participam do treinamento que eu faço,
(porque eu faço pessoalmente alguns
treinamentos), é “puxa vida, eu não
sabia disso”. E nos faz sentir mal, porque pensamos, puxa, a culpa é minha deles não saberem que existe essa
funcionalidade, que existe esse estudo, que dá para fazer esse tipo de coisa, que dá para simplificar a vida deles em vários momentos.
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CENP em Revista: A rotatividade
de profissionais que trabalham na
mídia, atrapalha ou favorece?

Fábio 
Além da rotatividade vivemos um
período que já vem sendo debatido
pelos profissionais que é a juniorização dos departamentos de mídia. Associado a que a mídia sempre foi o
patinho feio das agências. O glamour
estava na criação, na mídia ficavam os
apaixonados. As áreas de planejamento e mídia passaram a ter talvez a mesma relevância que a área criativa, e o
profissional de mídia há que se preparar e se habilitar para manter a sua
cadeira. E como ele se prepara? Recebendo os treinamentos, ficando atento às novidades do mercado, ao compliance, a todo o ecossistema que o faz
ser um profissional competitivo.

Diego 
Nesse ponto da juniorização também vemos que as universidades têm
papel importante. O instituto precisa aproveitar esses espaços para criar
essa educação nesse público que vem
com a cabeça fresca, talvez diferente,
não da maneira como a mídia era planejada um tempo atrás, senão com
um olhar totalmente diferente. Temos que construir a partir das bases,
talvez não é nem tanto o número de
treinamentos que precisamos repetir,
essas coisas, claro que a gente tem que
ser criativo e encontrar a maneira sistemática de passar as mensagens, temos que nos adaptar a essa nova geração que está vindo.

Romeu 
A gente tem investido para superar

Diego Pagura
Ipsos Brasil

um pouco esse problema de falta de
tempo, de treinamento, etc, investido na plataforma tornando-a o mais
amigável possível, que até o profissional junior recém-saído da faculdade
consegue navegar, entender o conceito e assim por diante. Quer dizer,
não é tão simples assim, mas o esforço é nesse sentido, usando recursos
tecnológicos para agilizar a captura e
disponibilização dos dados.

Dora 
Na outra pergunta você focou muito nos grupos 6 e 7 mas agora eu gostaria de falar das grandes agências. O
que vejo é que os departamentos de
pesquisa acabaram nas agências e todas as pessoas precisam fazer de tudo.
Então, é uma visão mais holística. E aí
a necessidade do treinamento é enorme. No Ibope oferecemos um curso que se chama Midia Class, só pra
dar uma ideia, no ano passado, ano
de crise, formamos 1200 pessoas. E
onde nós certificamos, a gente oferece cursos de todos os nossos softwa-

res disponíveis. A procura demonstra
o interesse em saber dominar as pesquisas, porque isso é importante, para
que as pessoas entendam que têm ali
informações que são verdadeiras pérolas, que se souberem tirar realmente proveito disso, vai fazer diferença
na hora do seu trabalho final, que vai
ser o retorno sobre o investimento
do seu cliente. Todos os clientes estão
procurando muito e a gente sempre
tem fila de espera para esses cursos.
CENP em Revista: Anunciantes
mandam profissionais para o treinamento, ou só as agências?

Dora 
Anunciantes menos, mas agências
de propaganda e veículos de comunicação mandam muito. O que temos
feito são cursos dentro da empresa.
CENP em Revista: Os profissionais
treinados são sempre de mídia?

Dora 
Então, são profissionais diferentes,
porque é isso que a gente está falando. Ocorre uma rotatividade grande
porque as pessoas vão saindo, mudando de agência, você começa a ter
muita gente nova o tempo inteiro para ser treinada. E no instituto tem que
ter esta responsabilidade de formar
o mercado. Isso é muito importante.
CENP em Revista: O treinamento
tem algum certificado?

Dora 
Sim, tem prova. O escopo vai desde a metodologia da pesquisa até sua
utilização e como tirar a informa-

ção mais sofisticada de cada softwares. Tem cursos que levam oito aulas
e com provas intermediárias.

Gabriela 
Concordo com o que você diz, Dora, o que eu tenho visto nos últimos
anos é o departamento de pesquisa
cada vez menos responsável pela pesquisa operacional e muito mais por
insights, por inteligência. Então toda a parte operacional, de você ir lá
no software tirar um dado, acaba ficando também com o planejador, e
cada vez mais com o planejador. Não
tem mais aquilo de pedir para a pessoa de pesquisa tirar um dado para
você. Porque para ser um profissional
completo tem que saber mexer na ferramenta, tem que saber como extrair
aquele dado e como analisá-lo.
CENP em Revista: A consciência do
pessoal da agência em relação a este
assunto da pesquisa de mídia é sempre maior, imaginamos. Mas e os
anunciantes? Eles estão comprando e exigindo que as agências usem
pesquisa de mídia no suporte para
os seus planos de mídia?

Dora 
Vejo um movimento agora mais
forte, a bendita crise também trouxe este questionamento: aonde eu
vou investir o meu dinheiro? Ele está sendo bem investido, ou não está? Tenho presenciado vários exemplos de clientes mais envolvidos no
tema, querendo saber como a pesquisa é feita, querendo ter todas as garantias, e agora cada vez mais tem gente
fazendo estudos de ROI. A gente tem
um estudo lá dentro do Ibope forma-

Fábio Wajngarten
Controle da Concorrência

tado com a Kantar World Panel, onde cruzamos dados de audiência de
televisão com painel de consumo de
produtos, então uma campanha vai
para o ar em todos os meios e depois
serão monitorados o retorno sobre o
investimento. É um produto lançado
há pouco tempo e tem sido um sucesso absoluto junto a todos os anunciantes. São produtos que o anunciante estava buscando. Ou seja, faz a
campanha e mede se o produto foi ou
não consumido dentro do lar, porque
temos um painel de consumo domiciliar. Na hora que você ouve “nossa,
então o retorno foi esse?” isso sim vai
mostrando a eficiência da campanha.

Pedro 
O anunciante está cada vez mais
ávido por informações, embora ele
ainda aceite informações que não
são totalmente isentas. Porque nunca
se teve tanta informação disponível,
mas é importante que quem apura
essas informações e quem as fornece sejam independentes. Temos visto
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no mundo inteiro, informações que
vêm de uma parte que não é isenta.
Ou seja, do próprio dono do veículo.
E isso precisa ser calibrado e acho que
muitas vezes os anunciantes ainda caem um pouco nessa informação. São
informações interessantes, mas será
que o que elas representam realmente
é a realidade ou é o viés que interessa
para aquele veículo especificamente.
Não que seja uma mentira deslavada, mas é preciso ter o cuidado para
saber se isso é um viés. Nunca se teve
tanta informação disponível para você trabalhar estrategicamente e taticamente as suas campanhas.

Fábio 
O mais importante disso que o Pedro disse é a independência do tomador do serviço, e a independência do
prestador de serviço, então esse princípio deve ser uma cláusula pétrea para ambas as partes, e está diretamente ligado ao compliance que o Diego
falou no começo desta conversa. O
compliance, associado a independência do prestador e do tomador do
serviço se faz muito presente no momento em que o Brasil se reinventa. Então é fundamental, é requisito
básico, ter a independência também
no âmbito da prestação do serviço de
pesquisa de mídia.

Dora 
Essa é uma regra que o mercado
brasileiro, pelo menos no que diz respeito a pesquisa de mídia, trabalha
dentro de normas que são auditadas
por independentes. O próprio mercado quer ter certificação, quer ter certeza de que aquela pesquisa é feita do
jeito que tem de ser feita, com todos
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os rigores técnicos, por isso é que elas
são auditadas, por isso que o mercado
dita o que tem de conter numa auditoria, por isso que elas são credenciadas pelo CENP. Acho que o mercado
brasileiro é muito maduro nesse sentido. Gosto muito da maneira como
nós trabalhamos, a responsabilidade
do mercado brasileiro é muito grande em relação a isso.

Fábio 
Se fosse tão maduro acho que a
gente não ia ter divergência na Avenida Paulista entre 500 mil e 6 milhões. A gente tem que tomar cuidado com isso, com essa relevância
da independência e do compliance.
Acho que os institutos aprenderam,
se educaram, que há que se ter esse
viés. Ou seja, assim como os veículos de comunicação, tem de ter independência para caminhar com as
próprias pernas.

Diego 
Voltando a essa questão do papel do
anunciante, como instituto de pesquisa a gente também vive isso um pouco
esse momento. Ano passado a gente
fez uma pesquisa entre profissionais
de agência e anunciantes, e existe, como há um consenso aqui também,
uma concordância de que as coisas
estão ocorrendo muito rápido, numa
velocidade que ninguém está conseguindo acompanhar o ritmo que elas
evoluem. Mas existe também um reconhecimento de que nessa evolução
desse mundo de mídia, o anunciante ainda precisa fazer um catch up das
agências e dos veículos. Então, eles estão tentando trazer muito mais informações para dentro. Não duvidando

da qualidade da informação, mas sim
para tirar eles mesmos os insights que
eles precisam. Então não é só pra ver
se a compra de mídia está correta, hoje também já existe um conhecimento
grande de que as mídias têm diferentes papéis e cada uma delas funciona
de maneira diferente, para objetivos
diferentes de negócios. E quem mais
vem conseguindo aproveitar essa informação hoje é o anunciante mesmo, para passar um bom briefing para
a agência, para contribuir nesse desenvolvimento de campanha. Então
o anunciante vem fazendo esse trabalho, sim, de incorporar muito mais
analiticamente as pesquisas de mídia.
CENP em Revista: Voltando um
pouco ao comentário do Pedro, me
parece que ele se referiu aos recortes
que os veículos fazem nas pesquisas
para se favorecerem em determinado assunto. Isso acontece mesmo, é
ruim, é tendência?

Pedro 
Acho que isso que acontece é natural. Então numa pesquisa de um instituto eu vou pegar o viés que mais
me interessa. Por exemplo, se eu sou
um jornal de Curitiba eu vou apresentar os dados de Curitiba, onde
eu sou forte. Não acho que haja algum problema nisso. E os dados estão disponíveis para as agências, ou
seja, não adianta eu contar uma história e a agência ir lá e ver outra. Meu
ponto específico é sobre veículos que
fazem pesquisas, ou que pegam suas
próprias pesquisas, e as divulgam dizendo “olha só que legal minha pesquisa”, mas não veio de uma fonte
independente. Esse é que é o ponto

servidos de institutos, de monitoramento e assim por diante. Agora, cidades como Campo Grande, dali para cima, o cara quer saber. O grande
intermediário desse tipo de pesquisa é a agência. Mas a gente tem observado que além da agência o número
de anunciantes que pedem confirmações e mais informação está crescendo. Apesar da crise, dentro do que a
Dora tinha colocado.

Pedro Silva
IVC

importante. E muitas vezes até é feita
por um instituto independente, mas
não é uma pesquisa aberta, ela é proprietária. Então o que acontece, eu recorto ela como eu quiser e não existe
o original, o acesso da agência ou do
anunciante ao original. Não é se apresentar bem com o corte ou o viés que
você quiser, porque está público. Isso
todos podem e devem fazer.

Diego 
Temos muitos casos também em
que a concorrência vem e te fala “teu
concorrente está apresentando tal
coisa assim e assado, tá certo?” Então
tem que ter esse critério de respeito.

Romeu 
Retomando o assunto da influência do anunciante, temos observado
um crescente interesse de anunciantes
em saber se efetivamente aquela pesquisa ou aquela veiculação ocorreu.
No nosso caso, principalmente em localidades mais remotas. Os grandes
centros obviamente estão muito bem

CENP em Revista: Falando especificamente sobre esse fato, quando
o próprio veículo, ou uma pesquisa proprietária – ok, é proprietária
– mas se ele pega um estudo de um
instituto, faz um recorte e só leva
esse recorte para as agências, tá valendo isso?

Romeu 
Acho que é correto, não tem nenhum problema.

Pedro 
Sim, ele está mostrando seus pontos fortes.

Fábio 
O Diego contra argumentou isso,
o princípio do contraditório, se não
for verdadeiro, virá à tona. Está muito bem colocado.

Dora 
É super importante isso e é legítimo, porque os veículos quando compram alguma pesquisa é para se vender no mercado. Eles têm uma vitrine
para oferecer produtos e eles têm de
ser comercializados, então é legítimo que usem isso internamente para
construir seus conteúdos e é legítimo

que isso vá para o mercado. Agora o
que não pode é canibalizar pesquisa,
pegar a pesquisa e entregar inteira. O
que ocorre às vezes são leituras muito erradas. E aí sim, a gente, enquanto instituto de pesquisa, tem a responsabilidade de zelar pelas informações
corretas, porque obviamente uma
agência de propaganda ou um anunciante que tenha a pesquisa vai checar aquela informação. Nós no Ibope
temos um time que se compromete, você quer fazer um anúncio, submete à nossa aprovação, porque você
vai ter a certeza de ter veiculado corretamente e não vai ter problema nenhum.
CENP em Revista: Como os institutos vêem o movimento dos
anunciantes de contratarem auditorias independentes e submeter a
elas os planos de mídia?

Dora 
Acho que tem vários pontos de
vista aí. Tem que se avaliar o que de
verdade tem por trás dessa pergunta. Porque muitas vezes pode ter um
anunciante contratando um consultor, não para checar o trabalho da
agência, mas para que ele tenha informações mais amplas, confronte isso
com o que está acontecendo em outros países, ele pode querer ter uma
visão mais ampla do negócio. E normalmente esses consultores, inclusive querem algumas informações,
eles estão atuando num nível muito
mais estratégico do que tático. Agora
quando entra num assunto que é tático, onde a agência de propaganda domina totalmente a situação do país e
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tuações onde de verdade as informações contidas na maneira que estava
sendo lida, que gerou um desconforto
total por parte do mercado, sim, em
alguns momentos a gente foi consultado por agências de propaganda onde os próprios anunciantes pediam
para que as agências entregassem as
bases de dados. E as bases de dados
não podem ser entregues para quem
não é o assinante. Então, se eu tenho
um contrato com um cliente é com
aquele cliente que eu tenho um contrato. Esse cliente não pode repassar
os dados para terceiros, e isso está em
contrato. Inclusive gerou umas correspondências nossas para o mercado, porque haviam algumas ações
com esse intuito que, se o consultor
chega até nós, nós vamos entender
o que é. Então depende da situação.
CENP em Revista: Estes consultores não vão olhar apenas a questão
financeira, em detrimento da questão mercadológica que foi avaliada
pelo instituto?

Dora 
Por isso que eu estou te dizendo,
existem duas frentes, precisa entender qual é a frente que está sendo
avaliada. No nosso caso, enquanto instituto de pesquisa, a gente está
lá, então a comercialização dos dados nós nunca podemos nos recusar
a comercializar. O dado está lá, está
aberto, um checa, outro checa, não
há problema nenhum. Se o anunciante quiser ser o comprador da informação, como o Romeu disse, cada
vez mais eles estão na busca de informações. Hoje, quando estou vendo os
anunciantes, neste momento, em que
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eles querem ter uma visão ampla de
como está o consumo de mídia, porque o mundo digital mudou muito,
o momento é muito complexo. Enquanto institutos de pesquisa, nosso grande desafio é olhar esse consumidor 360. E é 360 na televisão, é 360
no rádio, é 360 no jornal, na revista...
a gente conversa isso o tempo inteiro.
E é muito complexo, porque essa audiência está muito fragmentada. Esse conteúdo líquido, no mobile, no
tablet, na TV grande, numa tela super diferente, você está consumindo
meio de comunicação. Então como é
que eu faço a minha campanha para
impactar meu consumidor final? É
isso que o anunciante está buscando.
Ele pode estar buscando informações
para isso, e não necessariamente para
um auditor. Ele está querendo entender esse cenário todo. Esse é um contexto. Agora, se é puramente financeiro, também está no direito dele,
porquê não? É um direito dele. Agora as agências de propaganda fazem
muito bem o seu trabalho. Eu vejo,
pelo menos, todas as agências grandes que são assinantes do serviço têm
uma responsabilidade enorme.
CENP em Revista: Algumas agências e anunciantes reclamam do preço elevado dos estudos. Como os
institutos trabalham com essa informação? Como aumentar a percepção de valor dos estudos para influenciar a aquisição pelas agências?
Realmente os estudos são caros?

Pedro 
O IVC inclui todas as suas pesquisas na contribuição dos associados tipo agência e anunciante. Nestes últi-

Romeu Telma
Metamídia

mos anos adicionamos uma série de
informações e serviços sem que as
contribuições tenham sido corrigidas além da inflação. Ou seja, sem aumentos reais de custo e o feedback de
nossos associados aponta uma percepção de maior valor.

Romeu 
Essa questão, aparentemente baseada na opinião das agências, reflete o
quanto as áreas “criativas” de muitas
agências e a dependência de algum
“gênio” da publicidade ainda dominam a cultura das mesmas. O improviso, a “sacada” genial (ou nem tanto) ainda permeiam a cultura interna
dessas empresas, em detrimento de
uma abordagem mais tecnicamente fundamentada.Muitos estudos são
feitos apenas por exigência legal, ou
por imposição dos clientes e, neste
caso específico, representam apenas
“mais um item de custo”. E, quando
não é este o caso, as análises feitas pelos usuários das agências não ultrapassam o nível dos percentuais. Por

exemplo: audiência, em que a mesma é expressa em termos de percentual entre “%” para as redes abertas e
“%”para as fechadas. Os adendos são
ignorados...
Naquelas, a emissora N tem x% de
audiência, e as outras, y%. Explicando
melhor, tenho observado pouquíssimo uso de estudos mais aprofundados, em que análises estatísticas mais
sofisticadas nem ao menos são consultadas, ou, então, não são entendidas
por quem deveria saber utilizá-los. E,
já que não sabem usá-los, passam a ser
classificados de “caros”, “supérfluos”,
com muitas análises que “nada agregam” e outras classificações.
Outra razão para classificar estudos de pesquisa de mídia e comportamento como sendo “caras” é o desconhecimento dos custos envolvidos
para desenvolvê-los, uma vez que sendo o Brasil um país continental, com
segmentos e subsegmentos múltiplos,
o custo do acesso aos meios é elevado
e os custos de transmissão, internet,
banda larga, etc. tem crescido muito
acima da correção de preços dos relatórios e estudos de mídia. Muitos estudos exigem deslocamentos, outros
exigem a instalação local de receptores, gravadores, “co-location” e outros
custos que acabam impactando sobre
os preços finais dos relatórios.

Dora 
Com o objetivo de contribuir para que os clientes tomem decisões cada vez mais assertivas, a Kantar IBOPE Media investe constantemente na
medição 360° dos hábitos de consumo de mídia da população. O objetivo da empresa é entregar um retrato
completo do comportamento da au-

diência nos mais diversos meios, dispositivos e plataformas para que os
clientes tracem as estratégias de mídia
mais adequadas aos seus objetivos. O
valor das soluções da Kantar IBOPE
Media está justamente na otimização
de esforços para que marcas e veículos
falem diretamente com os seus públicos, a qualquer momento e em qualquer lugar, alcançando uma melhor
relação entre investimento e retorno.

Diego 
O custo por entrevista nunca foi
tão barato como na atualidade. A
entrada forte da tecnologia nos métodos de coleta e as novas maneiras
(passivas e ativas) de você conectar
ao consumidor tem criado grandes
eficiências de custos (e timings!) para o mercado que compra pesquisa.
Porém, e sempre existe um porém,
hoje estamos na era da informação
gratuita. É muito fácil encontrar na
internet diversas informações de todas as índoles possíveis, tornando a
necessidade de resignificar a nossa
relevância como institutos de pesquisa. Como comentei, esforços na área
de tecnologia têm ajudado em custo e tempo, mas também cabe a nós
profissionais continuar brindando a
segurança na informação que fornecemos (dado certo, cumprindo normas de qualidade e certificações, adequando metodologia aos briefings,
compliance!) e substância (não entregar apenas dados, mas entregar verdadeiros insights).
Neste sentido, a batalha pelo preço as vezes coloca empresas que não
entregam segurança e substância numa vantagem competitiva, já que entregam pelos menos algo, melhor do

Gabriela Rink
PointLogic:

que nada, porém sem as devidas normas de qualidade e controle dos processos, e muitas vezes sem times capacitados para isto. E a verdade é que
as economias das grandes empresas
e agências estão sendo desafiadas até
o último centavo.
Isto não faz bem ao ecossistema
de pesquisa, porque as vezes se proporciona a percepção de você poder
fazer as mesmas coisas por menos
preço, mas o que está por trás, não é
exatamente o que eles acham.
Para finalizar, assim como destaquei na mesa, a Ipsos está comprometida com um trabalho que entre segurança, substância, velocidade (speed)
e simplicidade, todas juntas, sem uma
prejudicar a outra (os nossos 4S).

www.controledaconcorrencia.com.br
www.ipsos.com.br
www.ivcbrasil.org.br
www.metamidia.info
www.nielsen.com
www.pointlogic.com.br
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PLANEJAMENTO, CRIATIVIDADE
E NETWORKING
Festivais promovem intercâmbio de ideias e abrem janelas de
oportunidade para os negócios de Agências, Veículos e Anunciantes

N

ão é de hoje que os festivais
atraem grande público, significando um tipo de experiência enriquecedora que limitava
seu alcance aos presentes em determinado local, dia e hora onde o mesmo era realizado.
Hoje, com as mídias sociais e toda
onda de tecnologia disponível para
reproduzir conteúdo em diferentes
plataformas, inclusive as transmissões aos vivo, os festivais seguem em
cauda longa até esvaziar-se em nuvem ou até que uma edição de outro
festival ganhe a atenção da plateia.
Em propagada, do mais antigo festival, o da ABP, realizado em 1974 como primeira competição profissional criada no país para valorizar a alta
qualidade da criação e produção publicitária, até o SXSW que parece correr por fora em termos diretamente
afeitos à propaganda mas intimamente aderentes a cultura popular e à tecnologia, os festivais continuam fazendo sucesso e sendo motivo de reflexão
sobre os rumos da comunicação das
marcas com os consumidores.
Apesar de em muitos casos promoverem competições que elegem os
melhores em categorias como Filme,
Rádio, Midia Impressa, Direct, Promoção e Design e mais recentemente
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Mobile, Digital, Conteúdo e a famosa
Comunicação Integrada, muitos festivais ainda visam promover integração de profissionais, miscigenação de
conceitos, exploração de percepções
e, porque não dizer, resultados para
os negócios.
Sim, porque conquistar um prêmio num badalado festival pode significar não só fama como também
alguns zeros no salário, propostas de
trabalho e reconhecimento da mídia. Para as marcas, prêmios sugerem aumento de investimentos, aval
do mercado, chamar atenção do consumidor, atestado de competência e
assertividade, além de ROI positivo.
Experiência que nasce em
colocar a mão na massa

Palestrante convidado para abrir os
trabalho no Wave Festival de 2016,
realizado no mês passado no Copacabana Palace no Rio de Janeiro, Hugo Rodrigues, presidente da Publicis
acredita que a participação em eventos promove um novo olhar sobre velhos e novos assuntos.
“Hoje, as novidades chegam até
nós em velocidade impressionante
e muitas também desaparecem em
velocidade impressionante (risos)...
Mas os festivais acabam funcionan-

do como um espaço de reflexão sobre
tendências, produtos e formas de comunicação, sejam elas em plataformas tradicionais ou novas”, afirma.
O SXSW, por exemplo, que contou
com a presença do criativo na edição deste ano, também é atraente para profissionais de outras áreas das
agências de publicidade e não só os
de criação, na opinião de Rodrigues.
Para ele, especialmente hoje a definição de “criativos” não fica restrita à área de criação pois é imperativo
que profissionais de mídia, atendimento, tecnologia, empreendedores
e administradores busquem saídas e
soluções criativas para suas demandas. “Um evento como o SXSW abre
a nossa cabeça e nos motiva a arriscar
mais, a enxergar além”, ensina.
Quando perguntado se os anunciantes deveriam beber na fonte dos
festivais, Hugo Rodrigues é enfático em citar bons exemplos de parceria entre a agência e os executivos
do cliente: “Já fui algumas vezes com
clientes para Cannes, para a NRF em
Nova York e também para o SXSW.
Acho que os festivais representam
uma grande oportunidade de ver o
que outras marcas fazem ao redor do
mundo e de se abrir para novas soluções de comunicação. Mas é claro

que é preciso adaptar as tendências
de fora à realidade local. Não adianta investir em uma inovação que não
converse com o público brasileiro. E
brincou: “o que é bom para o Tio Sam
nem sempre serve pro Zé Carioca”.
O ritmo acelerado da evolução
pode envelhecer algumas fórmulas
de sucesso e nublar um pouco a vitrine de tendências de tradicionais
festivais. Cannes, por exemplo, que
representava o suprassumo da criatividade mundial, restrito a poucos
premiados hoje inflou de tal forma
que deixou de ater-se apenas à criação. No entanto, continua sendo referência e cobiçado por anunciantes,
agências e veículos que reconhecem
SxSw - SoutH bY SoutHweSt
A grandiosidade do Festival que
leva anualmente mais de 50 mil
pessoas ao Texas, nos Estados Unidos, reúne em Austin, capital do Texas, 3 sub eventos: o SXSW Interactive (de mídias interativas), o SXSW
Music (de música) e o SXSW Film
(de cinema). Ele acontece em meados de março, logo após o Spring
Break, quando os universitários
americanos têm uma semana livre
para celebrar o início da primavera.
São 10 dias de evento, com 5 para
o Interactive, 6 para a música, e o
festival de filmes acontecendo em
paralelo aos outros dois, com 9 dias
de duração.
Tirando o acesso facilitado a muita comida e bebida grátis, o acesso irrestrito a cases, experiências e
muita ativação das marcas, parece

no Festival um dos mais tradicionais
rótulos de criatividade e sucesso no
mercado da comunicação.
Hugo Rodrigues acredita que cada vez mais os clientes esperam uma
atuação consultiva das agências, e os
festivais oferecem bastante insumo
para que os profissionais de agências
assumam de vez essa postura. Contudo, recomenda cautela e uma visão
analítica diante de cada evento para
saber separar o joio do trigo. “Esses
encontros oferecem centenas de opções de conteúdo. O que é realmente
relevante? Como a enxurrada de informações recebidas pode ser adaptada à realidade dos clientes? Em que
momento e com qual propósito? A

que é o networking que faz mesmo sucesso no evento, provocando
em quem participa pela primeira
vez a sensação de que perder uma
edição do SXSW é cair no ostracismo. A mistura de executivos, autoridades como o presidente Obama,
muitos jornalistas, geeks, publicitários, engenheiros, músicos, arquitetos, designers, educadores, empreendedores e simpatizantes fazem
do festival que já tem 30 anos uma
miscelânea de conteúdo, cultura,
inovação e muita imaginação.
Elisangela Roxo, produtora executiva de projetos da Academia de
Filmes, em um artigo para o Meio
e Mensagem, edição que cobriu o
SXSW apontava que “nos Estados
Unidos, US$ 1,011 trilhão (3,5% do
PIB) têm origem nos negócios criativos, de acordo com dados da Firjan/Sebrae; enquanto no Brasil,

Hugo Rodrigues
Publicis
troca de experiências sobre os festivais pode enriquecer enormemente o
relacionamento cliente-agência. Vale

esta cifra é da ordem de US$ 110
bilhões (2,7% do PIB). Ou seja, beber da fonte americana no quesito
agentes de comunicação é saciar-se
de novidades e reconhecer na economia criativa, com destaque para o audiovisual, uma alternativa a
mais às velhas commodities. E afirma “Não se trata apenas de arte e
inovação, mas de uma indústria geradora de empregos, com praticamente nenhum impacto ambiental. O consumo desse conteúdo não
se dá apenas na sala da TV ou do cinema, mas em qualquer lugar, em
telas de telefones celulares e tablets. E para este ano está prometida a popularização de mais player:
a realidade virtual (dividida em celulares e óculos), que ocupou o discurso de painéis e keynotes, conversas em grupos no Facebook e no
Whatsapp, durante todo o SXSW”.
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a pena investir nela? São questionamentos como estes que mantém os
profissionais intrigados e com o frescor de quem ainda não se acomodou
com o status quo do mercado.
Frequentador do Festival SXSW
nos últimos três anos, o Chief Strategy Oﬃcer da Dentsu Brasil, Newton
Nagumo, é também um entusiasta
da riqueza de conteúdo, informação
e relacionamento que os Festivais podem proporcionar aos participantes.
“Todo bom evento de comunicação, invariavelmente, acaba sendo
um acontecimento para retratar as
inquietações do momento, dar voz às
provocações que nos levam a repensar o presente e celebrar o novo. São
estas combinações que atraem público a estes eventos. E cada um tem sua
própria vocação”, afirma. E acrescenta: “Um novo olhar, no final do dia, é
esta responsabilidade individual de
cada participante pois o evento em
si não é capaz de provocar sozinho a
mudança. Contudo, é um bom estimulante”.
Embora publicitários e brasileiros ainda sejam minoria no SXSW, o
Festival segue provocando experiências únicas e apontando tendências
e convergência em música, cinema e
tecnologias emergentes.
Curioso, segundo Nagumo, é que
muitos anunciantes estão participado do evento e isso pode fazer a diferença na comunicação de muitas
marcas pois não adianta só um criativo ter uma ideia genial que não será aprovada porque o cliente não entendeu ou não alcançou o nível do
que foi apresentado. E afirma: “Se
criamos nosso critério com base no
nosso repertório pessoal, me preocu34 - CENP Em rEvista - Junho, 2016

pa que o juízo de valor sobre o que é
uma boa ideia seja moldado por um
cotidiano e contexto tão limitados e
tacanhos. Achar que basta fazermos
mais do mesmo, jogar seguro e sem
correr riscos é uma ambição muito pequena. Não é uma questão de
pensar fora da caixa mas sim descobrir que o mundo é muito maior que
uma caixa previsível, velha, chata de
possibilidades para o consumidor.
Estamos no negócio da construção
de marcas e para isso precisamos de
ideias que movam pessoas, ideias que
entrem para a história das marcas,
ideias que resolvam problemas reais”.

www.sxsw.com
www.canneslions.com
www.abp.com.br
www.wavefestival.com.br
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outroS FeStivaiS e
prêmioS Do merCaDo
publiCitÁrio

• Fest’up
• FIAP - Festival Ibero-americano de Publicidade – FIAP
• Clio Awards
• Design & Art Direction
(D&AD)
• London International Advertising Awards (LIAA)
• El Ojo de IberoAmérica
• Festival do Clube de Criação
de São Paulo (CCSP)
• Communication Arts
• Festival Mundial de Publicidade de Gramado
• Prêmio Abril de Publicidade
• Prêmio Profissionais do Ano
• Prêmio Contribuição Profissional

Cada cliente
tem um perfil,
mas suas
decisões
são sempre
grandes

A Kantar IBOPE Media
é a parceira ideal
na hora de entregar
soluções adequadas e
customizadas para o seu
planejamento de mídia.
Consulte os benefícios
exclusivos para agências
credenciadas pelo CENP.

PROPAGANDA

O Futuro da
Propaganda – Parte 1:
Circunstâncias
O CENP em revista começa a publicar nesta edição, com exclusividade, uma série de quatro artigos de Rafael Sampaio, escritos com
base em suas mais de três décadas de experiência no setor. A série
foi pensada com o propósito de discutir se o modelo brasileiro de
propaganda seria a melhor solução para a gestão da comunicação
em situações de mercados hipercompetitivos e dominados pelos
consumidores. Outros autores, com outras experiências, poderão
ser convidados a escrever sobre a matéria.
Avant-propos, foreword,
preâmbulo

A intenção de utilizar três línguas
para titular esta abertura é a de chamar a atenção de forma enfática para a ideia que me motivou a escrever esta série, que consolida o que vi
e aprendi nas minhas quase três décadas à frente da operação da ABA,
a entidade dos anunciantes, e na atual etapa, colaborando com a ABAP,
a associação das agências. Nesse período fui acumulando muitas informações e reflexões sobre o conjunto da atividade da comunicação de
marketing, em especial sobre a propaganda.
Adicionei a essa experiência na
ABA e ABAP atividades regulares
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de consultoria e no jornalismo publicitário, principalmente na About,
que por muitos anos editei, ao lado
de minha esposa e sócia, Gisele Centenaro. Jamais esqueci o que aprendi com meu amigo, Armando Ferrentini, quando trabalhei com ele no
Propmark e na revista Propaganda.
E somei a esse lado de minha atuação a colaboração como colunista de
O Globo e da Carta Capital.
Somei a isso o que aprendi escrevendo, atualizando e debatendo, em
muitas centenas de palestras, o que
está em meus três livros sobre o setor: Propaganda de A a Z, lançado há
20 anos, que é obra adotada por dezenas de faculdades e o best-seller sobre o tema desde que foi editado, em
parte graças à sua constante atuali-

zação, pois já passou por 4 edições e
inúmeras reimpressões; Marcas de A
a Z, que foi escrito e saiu no auge das
discussões a respeito da marca estar
no centro do marketing e da propaganda; e Planejamento de Marketing
– Conhecer, Decidir e Agir, escrito
em parceria com meu amigo de muitos anos, Marcos Felipe Magalhães, e
que entrou em uma seara mais ampla, a da discussão do marketing como um todo.
Também tem sido de grande relevância o que aprendi com o CENP,
esta entidade da autorregulação comercial da qual fui um dos pioneiros e colaboradores centrais, ao lado
de amigos como o saudoso Petrônio
Corrêa e de Gilberto Leifert, Orlando Lopes, Luiz Carlos Dutra e Caio

Conteúdo da série O Futuro da Propaganda

O Futuro da Propaganda terá 16 partes, agrupados em quatro artigos:
Circunstâncias

	Agências

•

As revoluções reais dos mercados, das mídias e
dos consumidores
• A tessitura entremeada da globalização com a localização – e a personalização
• As pseudo-revoluções do marketing e da comunicação
• A comunicação além da comunicação

Fundamentos

• A propaganda é o centro do sistema solar da comunicação
• Sem a mídia de massa, a propaganda não existe
• Anunciantes cada vez mais sobrecarregados precisam das agências mais do que nunca e têm que voltar a ser clientes

• A agência precisa se capacitar para ser a grande

enabler da comunicação
• Atendimento como condutores da comunicação integrada
• Planejadores como co-autores do briefing e compositores da estratégia
• Criativos como formuladores da ideia e curadores do conteúdo
• Mídias como criadores e gestores de contatos
• Uma ampla rede de artesãos especialistas é essencial para se alcançar a excelência

Gestão

• A agência também é um negócio
• Cuidado: você vai conseguir aquilo que procura
• As virtudes do tradicional modelo brasileiro de

propaganda

Barsotti – para citar apenas aqueles
com os quais tive maior convivência,
entre as muitas dezenas de profissionais do setor que têm trabalhado para
dar existência e este organismo único
na publicidade mundial.
É o produto do conhecimento e experiência destilada de todas essas atividades que está sendo utilizado para
dar forma a esta série, sobre O Futuro
da Propaganda, que tem o propósito
de discutir porque o modelo brasileiro de propaganda pode ser a melhor
solução para a gestão da comunicação em situações de mercados hipercompetitivos e dominados pelos consumidores.
Minha crença de que a propaganda é absolutamente essencial para
dar expressão ao marketing, gerando negócios, construindo e fortale-

cendo marcas, não é hoje tão grande quando era há quase 40 anos,
quando comecei a estudar e a trabalhar neste setor.
Minha crença na propaganda não
é tão grande, pois ela aumentou, é
muito maior. Como abordarei no
decorrer desta série, é cada vez mais
essencial para a vida das instituições
humanas, suas organizações, produtos e serviços.
O principal problema é que há 30,
40, 50 anos a propaganda era uma
atividade bem mais simples e até
mesmo mais previsível – dentro de
sua natural característica de imprevisibilidade – do que é atualmente
e será no futuro próximo. As grandes evoluções, revoluções e pseudorevoluções que a comunicação de
marketing passou na última déca-

da terminaram gerando uma enorme insegurança sobre o que é de
fato positivo e o que é negativo, entre o que é real, verdadeiro, ou apenas uma distorção de nossa miopia
pessoal, profissional e até institucional.
Estou convicto de que não há setores e profissionais dentro da atividade publicitária que estão certos e
outros que estão errados – pois todos estamos, ao mesmo tempo, certos e errados, muitas vezes em função das circunstâncias que vivemos.
Há muito o que ponderar e discutir, como farei no decorrer dos 16
capítulos deste série, mas parto de
um axioma no qual acredito de forma profunda: na propaganda, o caminho do futuro passa pelo resgate
do passado.
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As revoluções reais dos
mercados, das mídias e dos
consumidores
Não há dúvidas de que ocorreram profundas mudanças, outras estão acontecendo e mais ainda se transformará no conjunto do mercado e em suas categorias, bem
como nas diversas mídias, especialmente em função do
ganho de poder dos consumidores.
O empoderamento dos consumidores é o fato originário – bem como a consequência principal – de uma série
de circunstâncias revolucionárias, resultante da combinação da globalização da economia, da hipercompetição
que se espalhou em praticamente todas as categorias, da
revolução tecnológica transversal a diversos setores da sociedade e da hipercomunicação que se estabeleceu entre
as pessoas e as suas instituições, incluindo a própria mídia dita profissional.
Além do empoderamento dos consumidores, que
é núcleo central das transformações pelas quais estamos passando, a hipercompetição é o núcleo expandido dessa revolução. Ambas são a origem e o destino
das revoluções, mais do que qualquer outro dos fatores. Elas são o que se tem de mais real, acima dos rótulos reducionistas e mais fáceis de explicar, que são a
globalização e tecnologia – fatores que são mais enablers e caudatários desse empoderamento de todos os
aspectos de vida dos consumidores e da hipercompetição que se espraia por todas as categorias de mercado, de forma direta e indireta.
De acordo com o ponto de vista e as circunstâncias, a
tendência é colocar um dos fatores que se combinam no
centro do processo. Mas esse centro não é a globalização,
porque ela começou e se limitava ao setor B2B e acabou se
espalhando pelo mercado de consumo. Não é a revolução
tecnológica porque ela é mais um meio do que um destino em si, é mais como um agente capaz de estimular outras transformações que, em loop, suportam e estimulam
o próprio progresso da tecnologia. E não é a hipercomunicação porque, tanto quanto a tecnologia, ela é o grande
enabler das outras transformações.

38 - CENP em revista - Junho, 2016

Causa e efeito – Temos que tomar muito cuidado para
não confundir causa e efeito, mesmo considerando que às
vezes elas são duas faces da mesma moeda. Um exemplo
é a questão do comércio eletrônico. É relativamente fácil
acreditar que esta revolução está mudando o mundo rapidamente e apostar todas as fichas em sua direção. Mas
a realidade é que a mudança vem ocorrendo em um ritmo bem mais lento do que se imaginou há alguns anos (e
ainda se imagina). A quase totalidade da economia continua sendo, no caso B2C, exatamente como sempre foi,
através das lojas físicas, e talvez a maior mudança do ecommerce esteja hoje mais no seu impacto sobre as formas de comércio tradicional do que em sua substituição.
O efeito dos consumidores no PDV tradicional, físico,
fazendo “shopping” online com seus smartphones nas
mãos, tem mais impacto no processo de hipercompetição
e de empoderamento dos consumidores do que a quantidade de pessoas e o valor dos negócios feitos integralmente no ambiente virtual.
Este, entre outros exemplos, indica que é necessário muito cuidado para não superestimar aquilo que é mais administrável por nós e pelas nossas organizações e minimizar
o que é mais difícil ou complexo de operar. Essa tendência
em acreditar e apostar nos modismos é natural por parte das pessoas e das instituições humanas e não raro conduz à miopia de querer mudar o que não deve ser mudado
e de não mexer naquilo que está sofrendo fadiga de material (ou de processos) ou perdendo seu prazo de validade.
É preciso manter espírito crítico, portanto, para escapar dessa comentada miopia e ter disposição e coragem
– para não falar das competências – para não cair nessas
armadilhas. Principalmente porque a energia e o tempo
empregado na solução do falso problema faltarão para se
resolver o problema de verdade.
Um exemplo, hoje já clássico, é o de um comércio pouco competitivo que acredita que vai solucionar suas deficiências abrindo uma operação de e-commerce. Se esta
operação for pouco competitiva, ela não apenas não dará
certo como afetará ainda mais os resultados do comércio
tradicional. A chave da questão, portanto, seria a de resgatar a competividade – no conjunto de seus aspectos –
do negócio tradicional, inclusive utilizando a necessária

e adequada dose de modernidade – o que pode subsidiaria ou totalmente incluir alguma forma de e-commerce.
Mais difícil e mais complexo – Por consequência de
todos esses aspectos, é cada vez mais difícil e complexo
competir pela atenção, interesse, desejo e ação de cada
consumidor ou grupo deles, assim como entender e instrumentalizar a gestão sobre a globalização, a revolução
tecnológica e a hipercomunicação para cada caso específico. E esse processo vai continuar, pois está longe de ter
encontrado seu limite.
A evolução desses fenômenos não é homogênea entre países, mercados, categorias e grupos de consumidores. O que é bom e ruim. Bom porque se pode aprender
com o que já acontece ou aconteceu em outras circunstâncias e usar suas abordagens e fórmulas. Ruim porque
se pode cair no erro da miopia de não avaliar direito as
próprias circunstâncias e adotar uma solução inadequada para enfrentá-la.
Theodore Levitt, um dos principais teóricos do marketing e célebre autor e professor de Harvard, disse em uma
palestra que “nada pior do que fazer bem feito o que não
deve ser feito”. Sábias palavras, pois a sensação de que se tem
uma boa solução em função de alguma coisa bem feita gera
uma falsa tranquilidade de que se está resolvendo o problema real que, de fato, pode estar simplesmente se agravando.
No campo da propaganda, fazer uma campanha criativa e programar um bom volume de mídia pode gerar uma
equivocada percepção de que as coisas estão indo bem.
Se a estratégia adotada estiver errada – ou até mesmo se
o produto/serviço anunciado for pouco competitivo – de
pouco ou nada vai adiantar esse esforço de comunicação.

A tessitura entremeada
da globalização com
a localização – e a
personalização
O mundo presente e os seus múltiplos mercados são resultantes da composição de influências combinadas da globalização e do maior apego ao universo de cada comunidade e geografia – bem como do processo de personalização.

O empoderamento dos
consumidores é o fato
originário – bem como a
consequência principal – de
uma série de circunstâncias
revolucionárias, resultante
da combinação da
globalização, da
hipercompetição, da
revolução tecnológica e da
hipercomunicação.
Cada um desses movimentos – globalização, localização e personalização – entra na composição da tessitura da grande maioria de cada segmento e até fragmento
de mercado. Estatisticamente há cada vez menos situações na qual apenas um desses movimentos dá o tom de
um grupo de compradores e do padrão competitivo dos
que disputam seus negócios. A grande dificuldade é que
a dose de cada um desses movimentos varia bastante caso a caso e, mesmo, de momento a momento. Assim, há
uma importante ação dinâmica sobre as forças que interferem em cada situação.
Houve muitas influências tanto positivas como negativas da nacionalização e da globalização. Mais uma vez
de forma relativa. Ou seja, foram (ou são) influências ao
mesmo tempo positivas como negativas, dependendo
da situação particular e até do momento de cada mercado, segmento e fragmento. Com raríssimas exceções, de
segmentos totalmente marginais ao mainstream, podese registrar uma alta dose de inevitabilidade do impacto da globalização nas últimas décadas e do processo de
personalização, nos anos mais recentes.
Houve (e continuam existindo) tanto reações positivas – e negativas – à globalização, nacionalização, regio-
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nalização, localização e personalização. A nacionalização, primeiro, e a globalização, em seguida, aumentaram
a competição direta e indireta, criaram padrões de preço
e condições além das fronteiras primárias da ação de cada
empresa concorrente e trabalharam em direção à maior
homogeneização dos mercados.
Mas a reação local e regional, primeiro, e da personalização, depois, despertaram um movimento contrário, de pertencimento a uma determinada geografia ou demografia.
Muitos concorrentes souberam lançar mão disso para oferecer produtos e serviços melhor desenhados a seu grupo
prioritário de compradores e clientes, combinando razões
objetivas, subjetivas e de imagem. A proximidade se transformou em um elemento diferenciador, capaz de compensar parte dos ativos competitivos que organizações nacionais e globais desenvolveram com elevada competência.
Paradoxalmente, tem havido a combinação de elementos pessoais e locais em ofertas nacionais e globais. E há
uma dose relevante do nacional e do global em configurações regionais, locais e pessoais.
Múltiplas receitas – Uma vez mais se pode observar
que as receitas possíveis são múltiplas e não podem ser reproduzidas através dos mercados e dos tempos sem uma
análise criteriosa do que é válido ou não e da adaptação
específica a cada situação.
Consultando a história, fica evidente que houve um
processo de criação do mercado de massa, ao longo da
primeira metade do século XX, com inúmeros benefícios
tanto para compradores como vendedores. Em seguida,
começou um processo de segmentação e fragmentação
desses mercados, seja para melhor atender e conquistar
consumidores, seja para aumentar a capacidade competitiva dos concorrentes – os estabelecidos e os desafiantes.
Nas últimas três décadas, por sua vez, teve inicio a jornada em direção à customização e à personalização, processo de ainda tem um longo caminho pela frente. Mas esses movimentos são cumulativos, ou seja, não eliminam
a dose de escala e de especificidade das etapas anteriores.
Evidentemente há uma inevitável tendência à fragmentação e personalização dos segmentos de mercado,
seja de forma substantiva como psicológica e até cosmética. Mesmo este último, apesar de sua menor consistên-

40 - CENP em revista - Junho, 2016

Um exemplo, hoje já clássico,
é o de um comércio pouco
competitivo que acredita
que vai solucionar suas
deficiências abrindo uma
operação de e-commerce.
Se esta operação for pouco
competitiva, ela não apenas
não dará certo como afetará
ainda mais os resultados do
comércio tradicional.
cia, tem seu lugar na sinfonia competitiva. O que no final
determina sua característica mais adequada é o grau de
conveniência para os provedores de produtos e serviços
e os seus consumidores.
A essa complexa partitura do mercado presente e que
deve ser ainda menos simples no futuro, é preciso acrescentar o fenômeno da desintermediação, que anda mais
rápido em alguns setores do que em outros, mas já é algo bem relevante nessa múltipla sinfonia. Não se imagina
uma total desintermediação na maioria dos setores, mas
algum tipo de substituição de intermediários e de consolidadores em diversos deles.
Mais influenciadores – Outro fenômeno que não é
exatamente novo, mas tem aumentado bastante graças à
tecnologia e à hipercomunicação, é o dos influenciadores e embaixadores. Lá no passado da segunda metade
do século XX tínhamos esses personagens em ação, como as professoras de culinária e de costura, de amplo impacto, e os mestres e especialistas profissionais, no B2B.
Hoje, temos blogueiros e blogueiras, direcionados em
maior ou menor escala, que exercem sua influência sobre grupos importantes de consumidores. Já os embaixadores das marcas eram em menor número no passado,

pois dependiam de contato físico e alguma repercussão
nas mídias de massa, e hoje são mais numerosos, em alguns casos também através dos tais blogueiros/as – que
de fato têm seu espaço, mas são constantemente valorizados em excesso.
Adicionalmente, temos os ativistas das redes sociais,
que no passado compunham as “sociedades” de interessados e aficionados de determinados produtos e atividades e passaram a compor os fã-clubes, antes de chegar ao
modelo hoje dominante.
Um fenômeno novo, ainda mais falado do que praticado em uma extensão realmente importante dos negócios,
tem inspirado muitos sonhos: é o chamado “crowd... alguma coisa”. Como o crowdsourcing, que pretende fazer
dos consumidores colaboradores do marketing das empresas e marcas; ou o crowdfunding, que pretende substituir os tradicionais provedores de capital.
Todos esses fenômenos geram impactos sobre as marcas e o branding, tanto de espectro amplo como direcionado e fazem da gestão das marcas uma das mais complexas atividades gerenciais do presente. Há decisões
essenciais como adotar estratégias de marcas mais estáticas ou de marcas mais fluidas. Há os desafios da consistência ao longo dos universos e do tempo, definindo
mecanismos de expansão ou foco, de tradição ou de modernização, entre outros.
Transversalidades das marcas – Há uma tarefa de relevância crescente, que é a de fazer a transversalidade das
marcas entre segmentos e fragmentos, geografias e demografias, tanto para a proteção de seu núcleo como para possibilitar sua ampliação em volume de consumidores e negócios ao longo do tempo.
Tudo isso deve ser considerado levando em conta a mediocridade e a riqueza dos padrões. Eles foram essenciais
para dar escala aos negócios e permitir sua expansão pelo
mundo, mas levaram a simplificações que reduziram sua
aderência a aspectos específicos, em alguns casos; assim
como também aumentaram o nível de qualidade e produtividade, em outras situações. A equação e sintonia fina
entre o que padronizar e o que customizar e personalizar
formam outro desafio que mais e mais deixa os responsáveis pelas marcas sem dormir com tranquilidade.

A essa complexa partitura
do mercado presente e
que deve ser ainda menos
simples no futuro, é preciso
acrescentar o fenômeno
da desintermediação,
que anda mais rápido em
alguns setores do que em
outros, mas já é algo bem
relevante nessa múltipla
sinfonia.
Finalmente, há os fenômenos do bigdata e dos metadados, que são mais falados do que praticados com propriedade, eficiência e eficácia. Há que se considerar os
benefícios, os malefícios e os limites do direcionamento
ativo e passivo, da especificidade prospectiva e responsiva que eles podem gerar nas atividades de marketing e
branding – que têm passado por uma importante evolução e deixam a decisão do que manter e do que mudar
dependente de uma mistura de conhecimento e experiência, capacidade de inovação, análise crítica e sabedoria. Tudo junto e misturado, como se diria em uma linguagem mais pop.

As pseudo-revoluções do
marketing e da comunicação
Desde a última década do Século XX têm sido feitas
um sem número de proposições que pretenderam – e
ainda pretendem – substituir as fórmulas vitoriosas do
marketing e da comunicação clássicos. Algumas dessas
proposições têm a sua validade e representaram/representam uma evolução, mas a maioria, especialmente as
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que se colocaram como revolucionárias e como panaceias, de fato não alcançaram efetivo sucesso.
A bem da verdade vale ressaltar que logo depois das
pioneiras formulações da área de marketing e de comunicação de marketing teve início uma constante busca
do santo graal do marketing e da comunicação, que seria a fórmula mágica capaz de orientar e definir todas as
possíveis ações de modo magistral, com ausência ou, pelo menos, com o mínimo de desperdício dos investimentos feitos na área.
Ou seja, há cerca de um século deu-se inicio à busca
desse santo graal do marketing e da comunicação, sem
que se tenha chegado a bom termo até este momento –
da mesma forma que desde a época medieval os cristãos
empenharam-se em encontrar, sem sucesso, esse objeto
simbólico e mágico.
A evolução do santo graal – O santo graal do marketing e da comunicação teve inúmeras configurações, a
maioria delas mais fantasiosas que práticas, mais pretensiosas que reais. E essas versões foram sendo modificadas,
à medida que as angústias dos executivos e dirigentes da
área foram se alterando.
Logo no início, o santo graal do marketing era conseguir realizar sua tarefa de forma tão perfeita que a empresa pudesse prescindir da ação de venda, uma vez que consumidores (e o trade, por consequência) estaria tão ávido
de comprar o produto/serviço que tudo seria uma questão de logística do atendimento aos pedidos. Como se sabe, isso nunca aconteceu de fato (com exceção de raríssimos casos por curtos espaços de tempo).
Outro santo graal tinha origem na área comercial, de
vendas: não depender do marketing, de complexas formulações estratégicas e táticas e de publicidade sofisticada. Todo o marketing e comunicação limitar-se-ia à
simples e direta oferta de características, preço e disponibilidade. Isso também não deu certo, como se sabe.
Junto aos executivos mais conscientes de que marketing e vendas são irmãos siameses, surgiu o santo graal de
“acertar na mosca”, de alcançar alta eficiência e eficácia. A
ideia era combater a histórica tese dos 50/50, que afirmava
que metade dos investimentos em comunicação era desperdício, mas que ninguém conseguia precisar qual par-
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Um fenômeno novo, ainda
mais falado do que praticado
em uma extensão realmente
importante dos negócios,
tem inspirado muitos sonhos:
é o chamado “crowd...
alguma coisa”. Como o
crowdsourcing, que pretende
fazer dos consumidores
colaboradores do marketing
das empresas e marcas.
te funcionava e qual não funcionava.
Até mesmo este santo graal mais modesto, digamos assim, nunca foi alcançado. Analistas e críticos mais conscientes têm alertado que a situação é cada vez pior e está
mais para 70/30 ou até 80/20, com a maior parcela sendo aquela do desperdício... O drama é que temos perdido
eficácia mesmo quando ganhamos eficiência, pois as circunstâncias dos mercados, como apontado anteriormente, são mais e mais hostis às empresas e marcas e é sempre preciso fazer mais para manter os mesmos retornos
ou não perder muito terreno.
Investimentos maiores – Por essa razão o investimento em marketing e comunicação é sempre relativamente
maior à medida que as economias se tornam mais maduras e mais competitivas. Enquanto que em países como o
Brasil oscilamos entre 1 e 2% do PIB investidos em marketing e comunicação, em mercados como os Estados
Unidos superou-se a faixa dos 5% e em economias menores, mas igualmente hiperdisputadas (como a Suíça e
os países escandinavos) já se ultrapassa a faixa dos 8%.
No caso específico da comunicação, um recorrente santo graal é o de conseguir gerar uma mensagem publicitária que se multiplique sem pagar pela mídia, onde a gran-

de parte dos investimentos é realizada. Em certa medida,
dependendo da qualidade da mensagem, se consegue algum efeito nesse sentido, mas nunca se alcançou o sonho
de se ter mais “mídia conquistada” ou até mesmo “mídia
própria” do que “mídia paga”.
No rádio, esse efeito de multiplicação tem se obtido
com a música que “gruda no ouvido”, aqueles jingles que
ficam na memória por longo tempo e até se espalham de
alguma forma.
Na TV, efeito semelhante acontece com o comercial que
grandes parcelas da população comentam, que repercute na programação da TV e até em outros meios, que terminam entrando para a cultura pop (assim como acontece com alguns jingles).
Até o advento da internet esse efeito multiplicador
acontecia de vez em quando, era muito desejado mas ninguém do ramo tinha ilusões de que ele poderia superar a
publicidade tradicional e a mídia paga. Com a chamada
revolução da mídia digital, muitos de seus arautos apressaram-se a anunciar que finalmente se chegava ao santo
graal da comunicação, em função de sua alta direcionalidade e personalização, que acabaria com os desperdícios
e ofereceria uma eficácia nunca vista na história da propaganda. Também se afirmava que finalmente se teria uma
mídia entre barata, muito barata e até sem custo – através
dos virais e das mídias sociais.
As limitações do digital – Também faria parte desse
“pacote” do novo santo graal a capacidade de colocar o
consumidor a serviço das marcas, através do crowdsourcing e outras modalidades assemelhadas. Na verdade, estes e os demais aspectos “revolucionários” do digital podem ser úteis, de forma acessória, mas não se mostraram
capazes de fazer a transformação radical anunciada por
muitas pessoas e empresas ávidas de ocupar seu lugar ao
sol da “nova ordem”.
A realidade é que também o digital não era o sonhado
santo graal. Ele pode ser, de fato, uma evolução muito relevante, que está alterando partes consideráveis da maneira de fazer comunicação de marketing e das próprias mídias. Mas até mesmo por default o setor digital continua
dizendo que ele é esse sempre esperado santo graal... ou
que será muito em breve.

O santo graal do marketing
e da comunicação teve
inúmeras configurações,
a maioria delas mais
fantasiosas que práticas,
mais pretensiosas que
reais. E essas versões foram
sendo modificadas, à
medida que as angústias
dos executivos e dirigentes
da área foram se alterando.
Há que se reconhecer que muita gente entrou nessa
conversa. Como marketeiros que desejavam ocupar o
lugar dos seus chefes. Como agências, produtoras e veí
culos que desejavam seu lugar (ou uma posição mais
expressiva) no mercado. Mas existem altas doses de
miopia de todos os lados. Os mais conscientes ou mais
espertos entenderam e entendem que era mais um discurso que uma realidade e que precisa haver um certo
“desconto” nessas proposições. Mas muitos acreditaram
e ainda acreditam em larga escala que os dias de redenção estão se aproximando...
Analisando a situação com a necessária frieza e amplitude pode-se constatar que em termos de marketing e
comunicação essa completa revolução digital não aconteceu, pois no geral é bem mais uma evolução do marketing e da comunicação tradicional que uma verdadeira
revolução. Fora algumas exceções específicas – como o
searching, que é de fato uma ferramenta revolucionária
(para um processo anteriormente existente) – o digital
é na realidade uma pseudo-revolução.
Os benefícios do digital – Mas não podemos minimizar os diversos pontos positivos do digital, como o
fato de que ele substituiu com eficiência boa parte dos

Junho, 2016 - CENP em revista - 43

PROPAGANDA

classificados, é um excepcional instrumento e meio para
o marketing direto, um ótimo canal de relacionamento,
um fantástico instrumento de repercussão, uma oportunidade excelente (e até única) de conexão direta das marcas com os consumidores.
O digital é um grande enabler dos processos de comunicação – e até mesmo além da comunicação. O digital
melhora a personalização e o envolvimento com a mensagem – quando o consumidor está disposto a isto. O digital até fecha o ciclo de vendas em alguns casos.
O digital funciona bem em alguns negócios B2C e muitos B2B e está na essência do e-commerce, que está alterando de forma significativa o modo de fazer negócios e
de fato revolucionou alguns setores específicos. Mas não
devemos deixar de ter em mente que mesmo nos Estados
Unidos o e-commerce ainda não chega a 7% das vendas no
varejo (6,8%, para ser preciso, segundo dados do terceiro trimestre de 2015 do US Department of Commerce).
Como pontos negativos, comparando com os meios e
formatos tradicionais, os principais fatores são que o digital não tem alta cobertura (como a TV e até mesmo o rádio) ou faz essa cobertura mais ampla possível ser muito
demorada ou muito cara. O digital tem baixo efeito halo,
que se sabe ser uma dos principais forças da propaganda,
e não conseguiu até o momento formatar um bom modelo publicitário além do já mencionado searching.

A comunicação além da
comunicação
Mais e mais a comunicação vem deixando de ser apenas
o P da Promoção e passando a fazer parte do produto, do
preço e da distribuição – os clássicos Ps do marketing mix.
De certo modo, a comunicação sempre fez parte do
produto ou do serviço. Nos últimos tempos, isso é cada
vez mais presente, pois os produtos e serviços expandidos, que agregam maiores doses de comunicação, tornaram-se comuns para enfrentar a situação de hipercompetição e satisfazer consumidores mais empoderados.
Não podemos nos esquecer que a marca é constituída, na sua maior parte, por diversos gêneros de comuni-
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Analisando a situação com a
necessária frieza e amplitude
pode-se constatar que em
termos de marketing e
comunicação essa completa
revolução digital não
aconteceu, pois no geral é
bem mais uma evolução do
marketing e da comunicação
tradicional que uma
verdadeira revolução.
cação e é uma expressão essencial tanto do produto/serviço em si como do seu consumidor – pois este, ao usar
uma determinada marca, também comunica muita coisa a seu respeito, seus hábitos, modo de vida, status social e cultural etc.
No livro “Planejamento de Marketing - Conhecer decidir e agir”, que escrevi com Marcos Felipe Magalhães e foi
publicado pela Pearson, há o conceito da Matriz de Mar
keting, que é uma releitura expandida dos 4Ps e mostra
que em cada P deve ser considerado todos os 4Ps. No caso da comunicação, vamos ver um resumo do que o livro
define para a função dela em cada um dos Ps:
Em Produto, a comunicação tem a ver com o conteúdo
da comunicação a ser direcionada para cada segmento alvo; ou seja, como devem ser as diversas formas de comunicação sobre os atributos intrínsecos e conceituais dos
produtos e serviços, sobre todos os seus elementos de valor e da sua disponibilidade, lembrando que aquilo que se
comunica ao consumidor e ao mercado de alguma forma
se incorpora ao produto em si.
Em Preço, o que deve ser comunicado tem a ver com as
condições da oferta de valor e a proposta de valor comparada, ou seja, as condições das transações, o que é oferta-

do e o que será exigido em troca, seja em dinheiro, esforço e outras e compensações que tenham a ver com o valor
do produto. Deve considerar também as ofertas de características promocionais, ligadas à sazonalidade, a ações
contra a concorrência e, ainda, as táticas vinculadas aos
canais de comercialização e ao calendário promocional.
Em Distribuição (Place), a comunicação envolve todas
as ações que visam dar conhecimento aos consumidores/
clientes das condições gerais e específicas da cobertura de
distribuição dos bens e serviços e deve incluir informações sobre onde, como e quando os encontrar da forma
mais conveniente; bem como difundir facilidades como
estacionamento, drive-thru, delivery e as características
dos revendedores e pontos de entrega. Ações de merchandising ou de comunicação no ponto-de-venda e através
dos canais de distribuição devem ser consideradas neste
aspecto, bem como os esforços cooperados de comunicação com canais de distribuição (representantes, franqueados, revendedores), com parceiros, com produtos integrados (built-in) e produtos enfeixados (bundle).
Em Promoção (a Comunicação em si), estão as características intrínsecas da comunicação, ou seja, sobre todo o conjunto de forma, linguagem e mídia, bem como a
qualidade relativa da comunicação empregada pelo produto/serviço. É o como comunicar para assegurar a promoção – no sentido mais amplo e eficaz – daquilo que se
está comunicando.
Aumenta a relevância da comunicação – Fica evidente, portanto, que a comunicação nunca foi tão relevante
para o sucesso de um produto/serviço/marca/empresa;
nunca demandou tantos recursos; e jamais foi tão complexa de fazer.
É praticamente impossível que a empresa anunciante de
médio e grande porte possa fazer por si só tudo o que se refira à comunicação – devido à sua abrangência e especificidade –, mesmo mantendo equipes dedicadas. Este será o
tema do segundo artigo desta série, sobre os Fundamentos
da comunicação. Mas vale ressaltar desde já que as agências nunca foram tão necessárias, pela especialização, pela necessidade de integrar e orquestrar a comunicação, por
saber utilizar com mais propriedade os muitos recursos de
produção, assim como saber lançar mão de empresas es-

A comunicação sempre
fez parte do produto
ou do serviço. Nos
últimos tempos, isso é
cada vez mais presente,
pois os produtos e
serviços expandidos,
que agregam maiores
doses de comunicação,
tornaram-se comuns
para enfrentar a situação
de hipercompetição e
satisfazer consumidores
mais empoderados.

pecializadas e fazer a utilização mais técnica dos meios e
veículos mais adequados a cada esforço de comunicação.
Além de tudo, não vivemos mais os tempos de que
as decisões e ações de comunicação eram uma simples
questão de fazer o certo ou o errado. Hoje, vivemos uma
situação de ter que decidir e executar o que é excelente e
não apenas bom, o que é excepcional e não apenas adequado. Além de que o próprio excelente tem diversas
gradações, nas suas múltiplas partes e no seu conjunto.
Um paralelo que se pode fazer é sobre um tema que
todo o brasileiro conhece: as disputas das principais
escolas de samba, no Rio de Janeiro e em São Paulo, se
dão por décimos de ponto. Esta será cada vez mais a
realidade da comunicação e apenas com executivos de
anunciantes muito qualificados e agências de publicidade altamente competentes uma empresa anunciante poderá obter o máximo possível para seus investimentos em comunicação.
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NA Mídia
Nesta página, alguns artigos de interesse publicados nas últimas semanas, com as
respectivas informações para quem quiser buscá-los na internet e ler na íntergra
ANUNCIANTES CONTESTAM PRÁTICAS DE AGêNCIAS

repassados para os clientes.
Determinadas cláusulas no contrato,
contudo deverão encontrar forte
resistência das agências, em particular,
as referentes a descontos e as que dão
aos anunciantes o direito de enviar um
auditor para investigar as contas não
apenas da agência, mas também do
grupo controlador. “No entanto, como o
contrato foi desenvolvido pela Isba para
os anunciantes, apenas a partir de seu
ponto de vista, é altamente provável que
não seja imparcial”, disse Bainsfair.

Os maiores anunciantes britânicos
intensificaram sua campanha para
introduzir maior transparência a respeito
de como seus orçamentos de mídia
são gastos por grupos de serviços
de marketing como WPP, Publicis e
Omnicom. A Sociedade Incorporada
de Anunciantes Britânicos (Isba, na
sigla em inglês), associação setorial
cujos membros gastam cerca de 10
bilhões de libras esterlinas (US$ 14,61
bilhões) por ano em comunicação e
marketing, advertiu que as agências
de mídia (responsáveis por planejar
e comprar espaços publicitários nos
meios de comunicação) vêm lucrando

cada vez mais com práticas comerciais
polêmicas, invisíveis para os anunciantes.
A intervenção da associação do Reino
Unido chega seis meses depois de
sua homóloga nos Estados Unidos, a
Associação Nacional de Anunciantes
(ANA), ter contratado investigadores
especializados em fraude para averiguar
as práticas das agências de mídia.
Anunciantes tanto no Reino Unido quanto
nos Estados Unidos estão cada vez mais
preocupados com o dinheiro que as
agências de mídia ganham em cima de
seus gastos em publicidade, como os
“descontos” não divulgados concedidos
pelos meios de comunicação e não

Cuspindo para cima

não se tem verba nem para uma barraca
de festa junina, é ético?
Começar o trabalho de um mês a
dois dias da entrega e pedir mais prazo,
é ético? E brifar o trabalho definido há
um mês faltando dois dias para entregar,
é? Pedir algo fora da caixa quando não
se sai dela por nada desse mundo,
é ético? Vender uma campanha que
você não compraria, é ético? E reprovar
uma só por que você não brifou, é?

Aprovar com aplausos e no dia seguinte
reprovar por e-mail, é ético? E criar algo
ruim só para aprovar, é? Usar a pesquisa
de muleta, é ético? E ignorar que a
pesquisa pode estar certa, é? Tentar
enganar a matemática para dar certo o
que deu errado, é ético? E propor metas
sabidamente inatingíveis, é?

é introduzi-la em suas organizações a
partir de pequenos testes A/B.
2. Ela não se restringe apenas a compra
de espaços publicitários.
3. A evolução da mídia programática
impactará os profissionais de mídia ao
exigir capacidades analíticas e estratégicas,
no lugar de habilidades operacionais.
4. O crescimento da mídia programática
ainda depende do aculturamento intenso

de todos os elos do segmento digital.
5. A mídia programática impacta nos
modelos de negócios das empresas, que
precisam integrar tecnologia, marketing
e CRM em busca de um padrão
sobre como lidar com as DMP (Data
Management Platform).

É ético não se ter transparência sobre
quanto custa o que se paga? Fazer
concorrência com cartas marcadas, é
ético? Participar dela, é?
Exigir um novo modelo de negócio
que só mude para os outros, é ético?
E mascarar um totalmente novo onde
nada muda, é? Pedir uma produção com
requintes de Game of Thrones quando

Mídia programática
Recentemente, tive a oportunidade de
participar do fórum Mobile Leadership,
promovido pela Mobile Marketing
Association. A experiência confirmou a
convicção de que este modelo de mídia
já é o presente. A discussão despertou
outros insights: 1. A melhor maneira de os
anunciantes ingressarem neste universo
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Publicada 02/05/2016 no jornal
Valor Econômico, por Robert
Cookson, com tradução de Sabino
Ahumada

Publicado em 13/05/2016, no MM
online, por Eduardo Tracanella

Por Alberto Pardo, CEO e fundador
da Adsmovil

CURTAS
INSTITUTO PALAVRA ABERTA CONVIDA
VARGAS LLOSA E O MERCADO A REFLETIR
SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Uma iniciativa do Instituto Palavra
Aberta e Cátedra Insper trouxe ao Brasil
no mês de maio o escritor peruano e
prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas
Llosa para uma palestra sobre liberdade
de expressão, literatura e política.
A plateia de empresários, jornalistas,
juristas e estudantes contou também
com o ex-presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Joaquim Barbosa, que teve
sua pergunta sobre a política nacional
respondida da seguinte forma:
“O Brasil não está vivendo um
caos porque “se houve uma grande
mobilização nos últimos tempos por uma
democracia menos corrupta, isso só pode
trazer otimismo e demonstra o desejo de
limpeza nas instituições”.
O autor de A Civilização do Espetáculo,
disse, ainda, que a política “deixou de
atrair os melhores e os mais capazes pois
estes preferem investir em suas carreiras

e ganhar dinheiro. É preciso então atrair
jovens com talento para fazer da política
algo criativo e enriquecedor”.
A trajetória política e filosófica deu o
tom da conversa que durou mais de
duas horas e que reforçou na plateia
a máxima de que literatura também é
um instrumento para a consciência de
países pobres onde impera a corrupção,
segundo apontou Mario Vargas Llosa:
“A liberdade de expressão é uma luta
cotidiana, árdua, que deve ser renovada
todos os dias.” E finalizou: “Eu não votaria
em Donald Trump. Isso seria abrir os
braços para o populismo”

NOVA DIRETORIA DA
CENTRAL DE OUTDOOR
Eleita para comandar até 2018, a
nova diretoria da Central de Outdoor
será presidida por Valério Junkes, da
exibidora VêMais - de Jaraguá do Sul
(SC) e Blumenau (SC) e contará com
Marcelo Marcondes de Moura - 1º
VP, Aurum Comunicação e Marketing,
André Ziller - VP Secretário - BH
Locações de Painéis e Sinalização
Eireli, Fabiana Soriano - VP Financeiro,
da SR Outdoor Propaganda, Vinicius
Linhares - VP de Postura e Ética,
Brasília Mídia Exterior, João Batista de
Oliveira - VP de Relações Institucionais
- Fronteira Outdoor, Nathália Diniz
M. Santos - VP de Planejamento e
Pesquisas, Bandeirantes Propaganda
Externa, André Luís Beck - VP de
Assuntos Públicos, Suldoor Locações.
E Mauro Santos, da Bandeirantes
Mídia Exterior, de Recife, Presidente
do Cons. e Adm. André Luís Beck - VP
de Assuntos Públicos

PRESIDENTE DA FENAPRO, GLAUCIO BINDER É O
‘DESTAQUE DO ANO’ DO PRêMIO COLUNISTAS
O presidente da Fenapro – Federação
Nacional das Agências de Propaganda,
Glaucio Binder, é o “Destaque do Ano”
do Prêmio Colunistas, a mais antiga
premiação de comunicação de marketing
do Brasil, promovido pela Associação
Brasileira dos Colunistas de Marketing e
Propaganda (Abracomp).
Em um ano de retração econômica
e contínuas transformações provocadas
pelas tecnologias digitais, a Fenapro

realizou iniciativas voltadas ao crescimento
do negócio como a “Pesquisa Nacional
de Perfil das Agências de Propaganda” e
o projeto “Design Thinking Propaganda”.
Binder é presidente da entidade desde
2013 e fundador da agência Binder e foi
também presidente, por seis anos, do
Sindicato das Agências de Propaganda do
Rio de Janeiro (Sinapro-RJ) e da regional
da Associação Brasileira das Agências de
Propaganda (Abap) no Rio de Janeiro.
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crônica

UMA NOITE EM BUENOS AIRES
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a noite de Buenos Aires com o Monologo do Ator, texto do grande dramaturgo
argentino Oswald Dragun.”
Ele diz o monologo tendo como
fundo alguns acordes bonitos do bandoneon. Cintila cada frase, dá polimento a todas as silabas.
Aqui, um trecho:
“Público desta praça, boa noite.
Somos atores que vão de praça em
praça, de cidade em cidade, porém
sempre adiante.
Se é verdade que a vida do homem
é como uma estrela, dura apenas um
instante na infinita trajetória... a nossa existência também é uma história
que merece ser contada e nós a contaremos sob o sol ou sob a lua, para
muitos ou para apenas um.”
Se o que aconteceu depois não foi
um sucesso então não sei o que é um
sucesso.
A platéia ficou de pé para aplaudir
aos gritos de El pelado, El pelado, em
referência à calvície precoce do ator.
Com falsa humildade Luiz agradece

e retorna à mesa onde é recebido com
aplausos e respeito.
Tudo caminhava dentro do roteiro mas o diretor de fotografia, a cara
do Rodolfo Vanni, revelou um traço
de arrogância até então desconhecido entre os nossos amigos argentinos.
Ele disse, com um sorriso sardônico: “a noite foi brasileira mas Maradona é melhor que Pelé.”
Infelizmente resolvi responder:
“Olha, o maior cantor de tango,
Gardel, era francês ou dizem que uruguaio. O maior letrista, Le Pera, era
brasileiro. O Leguizamo aqui homenageado era uruguaio. Se nem de tango vocês entendem querem entender
de futebol?”
Reconheço que fui mal educado
com nosso, por assim dizer, anfitrião.
Mas em defesa do meu país, não ia
levar desaforo do Rodolfo Vanni pra
casa.
Nelson Porto, originalmente publicado
em sua página no Facebook

Ilustração: Magu Machado

E

m Buenos Aires , em trabalho
da Young, para filmar com Juan Mikalian.
Presente também o Luiz Guilherme que vai cuidar do som via Matrix.
Filme na lata, como se dizia antigamente e um diretor de fotografia,
a cara do Rodolfo Vanni (aliás, todo
argentino é a cara do Rodolfo Vanni)
faz um gentil convite para uma noitada numa casa de tango.
Grupo de umas 9 pessoas vamos lá
a rodar quilômetros em direção aos
arrabaldes de Buenos Aires, provavelmente onde enterraram Evita Peron.
A tangueria é mais um café com
mesas em semi-círculo e ao centro
sob uma faixa de luz um pequeno e
excelente conjunto musical que nos
transporta por velhos e melancólicos
tangos e pela modernidade cheia de
angústia de Piazzola.
Determinado momento o cantor
(também a cara do Rodolfo Vanni)
pergunta se alguém do público quer
se apresentar.
Toma o centro uma bonita jovem,
loira, que canta o tango Leguizamo
em homenagem ao jóquei cujo fantasma ainda assombra os potros no
Hipódromo de San Isidro.
O próximo? Luiz Guilherme levanta-se. Ensaia dois ou três passos de
tango a caminho do palco. O diretor
de fotografia da produtora, a cara do
Rodolfo Vanni, me pergunta: o que se
passa? Respondo que não tenho a mínima ideia.
Lá está Luiz que se apresenta:
“Sou brasileiro (murmúrios) mas antes de tudo sou ator. Quero homenagear

NOSSOS NÚMEROS

–

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS
DO CONSELHO DE ÉTICA 2002/2014

136

208

Procedimentos
instaurados
2014 / 2016

Procedimentos
que já
passaram pela
conciliação

65

Procedimentos
que já
passaram pela
arbitragem

54

Procedimentos
que estão na
pauta do Colégio
de Presidentes

72

Procedimentos
aguardando
prazo

45

Procedimentos
que já passaram
pelo Colégio de
Presidentes

Procedimentos
que estão na
pauta de
arbitragem

37

26

Procedimentos
em que houve
perda de
objeto

2249

180

100%

2092

Verificações no
histórico de diligência
técnica de verificação
realizadas desde 2002

Procedimentos
que estão na
pauta de
conciliação

21

diligência técnica
de verificação – DTV

Procedimentos
em que houve
acordo de
adequação às
NormasPadrão

Diligência técnica de
verificação realizada
no formato à distância

2001
2002
2003

CERTIFICAÇÃO

Agências Cadastradas
Até 24 / maio / 2016

934
1904
2358
2728
3110
3623
3753
3909
3800
3532

2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016

440

12.761

Processos
Avaliados
Até 24 / maio / 2016

AÇÕES E ATIVIDADES DA
ÁREA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – ABRIL/MAIO 2016

2004

2010

Relações agência /
cliente declaradas
em 2015

Atualização até 24 de maio de 2016

agências certificadoras
2000

Agências
verificadas na
agenda 2015 (ano
base 2014)

2506
2544
2191
2255
1991
1812
1799 24 / maio / 2016

Fonte: CENP

• CENP em Revista com distribuição digital verificada pelo IVC: a área institucional do CENP acompanha o desenvolvimento do sistema.
O cadastro é simples, rápido e gratuito
aqui www.cenp.com.br/cenp-em-revista.
• O CENP esteve presente na posse da
nova Presidente da ABA, Juliana Nunes,
e também da diretoria do Sepex-SP, cujo
presidente é Luiz Fernando Rodovalho
(ex-presidente da Fenapex).
• O CENP esteve presente como apoiador no 5º Encontro de Mídias realizado
dia 2 de maio em São Paulo.
• O CENP esteve presente no evento ProXXima, promovido pelo Grupo M&M,
dias 9 e 10 de maio, em São Paulo.
• Atualização das informações do site
cenp.com.br
• Mais veículos de comunicação associam-se ao CENP e depositam Listas de
Preços no BUP.
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CARTAS

BOM DIA PREZADO CAIO
Tudo bem? Vamos já responder
sim prontamente e pode sempre contar com a Região Norte, apenas aproveito seu e-mail para lhe comentar
uma insatisfação nossa aqui da Latina, pois fomos descredenciados pelo
CENP por não ter respondido um email que queríamos manter o credenciamento e por poucos dias de atraso no pagamento do valor trimestral,
realmente houve uma falha nossa de
não ter respondido, mais foi meramente pela nossa correria do dia-adia, já tentei argumentar com o financeiro do CENP, pedimos o boleto
para pagar e nos foi negado e informado que temos mesmo que passar
novamente por todo o processo de
credenciamento.
Faço isso como contribuição com a
nossa importantíssima entidade, me
pareceu um procedimento muito rigoroso, vamos fazer todo o procedi-

mento sem problema mas fica aqui a
nossa contribuição.
Sou membro da diretoria do Sinapro-PA a vários anos e defendo nosso categoria com unhas e dentes, pode sempre contar comigo.
Juan Diego Correa

DESIGN THINKING
É com grande alegria que fiquei sabendo através de matéria na edição
46 da CENP em Revista que o mercado publicitário está investindo no design thinking, metodologia que ajuda na imersão e no entendimento de
parâmetros e padrões essenciais para
criar projetos de melhor qualidade.
Trata-se de excelente iniciativa e que
pode ser um caminho criativo para
manter ainda muito tempo o prestígio que a propaganda goza junto a
população e, quiçá, encontrar inovação em processos e procedimentos
da atividade das agências. Parabeni-

zo a Fenapro e os Sinapros por tão
ousada ação.
Rosencler Aparecida Silva

COMPLIANCE
Gostaria de agradecer ao CENP
pelas informações que tive acesso
por intermédio de sua Revista sobre
o Compliance tema que escolhi para
meu trabalho de conclusão de curso
de pós-graduação em Marketing. Tive acesso a algumas edições onde esse
tema foi apresentado e tudo foi muito
útil para a minha apresentação.
Rita Gomes

DIANTE DA CRISE
Bom saber que embora realista os
dirigentes de entidades do mercado
da comunicação acreditam num futuro promissor.
Marcelo Tschirk

EsCrEva Para a CENP Em rEvista: cenp@cenp.com.br
CENP EM REVISTA é uma publicação
trimestral editada para o CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão pela
Spring Editora.
Artigos assinados não reﬂetem necessariamente a opinião desta revista, assim como declarações emitidas por entrevistados.
É autorizada a reprodução total ou parcial das matérias, respeitado o direito de
autoria e desde que citada a fonte.
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Toda a edição também está disponível no
site da entidade:
www.cenp.com.br
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ESTAS INFORMAÇÕES
DE MÍDIA SÃO SÉRIAS
MESMO?
A FONTE É SEGURA?
TEM COMO
COMPROVAR?
CENP. A MELHOR RESPOSTA
PARA PERGUNTAS COMO ESTAS.

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS
DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA.
O credenciamento de serviços de Fornecedor de Informações de Mídia, além de garantir maior transparência,
constitui ferramenta importante para o planejamento de mídia realizado pelas Agências de Publicidade.
O CTM - Comitê Técnico de Mídia, composto por representantes dos Anunciantes, Agências de Publicidade
e Veículos de Comunicação, é responsável por analisar tecnicamente os Serviços de Informações de Mídia
apresentados por Fornecedores interessados, emitindo o respectivo parecer sobre estes serviços.
O Conselho Executivo do CENP homologa os pareceres favoráveis encaminhados pelo CTM. Os estudos estão
disponibilizados no site do CENP e a aquisição dos mesmos é feita diretamente com os Fornecedores.
Esta iniciativa contribui para o aumento da credibilidade dos dados e informações disponíveis no mercado publicitário.

Conheça o novo site do CENP, acessando: www.cenp.com.br.
Entidades Fundadoras:

Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

